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.الأولالمجلدصدر

التويه.وح!لدا،شريفةلحويةوأحاديث،كريمةقرآليةآياتالموسوعةهدهتحويقي
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المكتبةه

؟،؟

ل!؟ا

علىاتحتوي-السعوديةالعربيةالمملكة-بالرياضالوطنيةفهدالللكمكتة

المكتبة

وأجهزة،التعليميةافظممنحيوياجزءاتمثلالمكدية

سبلالمكتبةتهيء.العالمفيالمعلوماتواسترجاعتخزين

خلالمنالسنينمرعلىالمتراكمةالمعرفةعلىالحصول

.الأخرىالإعلامووسائلوالتسجيلاتوالأفلامالكتب

الأعمالومديرووالمعلمونالطلابالمكتباتمنيستفيد

إشباعهابجانبهذاأعلماء.واوالباحثونالدولةورجال

وتساهم.المعرفةضروبمنتقدمهبما،الاخرينلهوايات

والحضاراتالثقافاتتراثحفظفيعملياالمكتبات

الختلفة.

اليومالمكتبة

فىعليهكانتعماكثيرأاليوممكتباتتطورت

وتباينمحتوياتهافىوالتنوعالتعددبسببوذلك،الماضى

التخصص.مجالاتحيثمنالمجتوياتهذه

المحتوىحيثمنالمكتباتتطورت.المحتوياتتنوع

والصحفالمجلاتعلى،الكتببجانب،تحتويفصارت

وأفلامالتسجيلوأشرطةوالأسطوأناتوالمنشوراتاليومية

الأثرية.والعملاتوالخطهوطاتالتاريحيةوالوثائقوالمراجعالكفلاف

الحاسوبوبرابموالميكروفيمشالفوتوغرافيةوالصورالفيديو

بالإضافةهذا.والخرائطالموسيقيةوالقطعوالرسومات

للمكفوفين.بريلبطريقةالمكتوبةللكتب

أصنافهناك،المحتوياتتعددبجانب.الأصنافتنوع

والتربيةالمعلوماتمجالفيالخدماتتقدمالمكتباتمن

والجامعاتالكلياتمكتباتتلبيكماوالترويح

الإعلانووكلاءوالباحثينللطلابالبحوثاحتياجات

والمعلمينوالأطباءوالمحامينالمصرفيةالخدماتفىوالعاملين

والعلماء.

المكتباتتقدمالمواد،توفيربجانب.المكتباتخدممات

.عديدةاجتماعيةخدمات

والمعلوماتالتجاربالمكتباتتخزنالمواد.جلب

التقدمفييساهمممالاخرجيلمنوتمررهاوالأفكار

للمعرفةواسعةمجالاتللطلابتفتحكما.والفنيالثقافي

مابجانبهذا.المدرسيوالكتابالفصلنطاقخارج

انفا.المذكورةالمتخصصةالمجالاتلجميعتقدمه



المكتبة6

بالكتبروادهاالمكتبةتمدلا.المكتباتروادمساعدة

والإجابةمتطلباتهمعنالبحثفيتساعدهمبل،فحعسب

نظامخلالمنيحتاجونهماواستعارة،تساؤلاتهمعن

الخدماتالمكتبةوتوفر.المكتباتبينالاستعارةبرامج

علىالمنظماتتساعدكما،المعلوماتوخدماتالمرجعية

البيئة.وتلوثالخدراتمكافحةمثلبرامجعوضع

المكتباتجميعتوفر.النشطةالاجتماعيةالخدمات

أغرعيةاالم!ضباتكفتحللجمهورالاجتماعيةالخدمات

والمصخاتبالمستشفياتأسوناوتقديموالمتجولة

دأخ!مهمادوراالمدرسيةالم!ضباتوتؤدي.والسجون

المكتبية.المقدراتتنميةفيالمدر!عة

حيثمنالمكتباتفيواضحتطورهناك.أخرىمعالم

الأرففتنطموطريقةوالإضاءةوالتأثيثوالتصميمالشكل

.القراءةإليهماويحبباجاحثواالدارسمهمةيسهلمما

فى:الم!صتباتمشاكلتتلخص.والتحدياتالمشاكل

الت!صولوجيةالوسائلحدتهمنتخفف.الإعلاميالنمو

المراجعإلىالرجوعيسهلالذيوالحاسوبالحديثة

والكتب.

مكتباتالخصوصوجهعلىمنهاتعانيالمالدة.المشاكل

علىمعظمهاوتعتمدوغيرها.والطبيةالتعليميةالمؤسسات

المتطوعين.

جهازا!شخدامالسرقاتنسبةارتفاعيحتما.الأمن

.وفعالمتقدمأمني

المستنداتتصويريخضعأنيجب.المستنداتتصوير

التصويريستعمللاحتىالطعحقوتتمليهاالتيأطقوانين

المطبوعة.والموادالكفشراءأحدموسيلة

المكتباتجميعتواجههامشكلةوهذه.الحفظ

تفاديهاويمكن.المكتبيةوالموادأممتبابعضلحساسية

أشرطة.أومجويةأفلامفيالورقيةالوثائقبحفظ

الحساسةالمشاكلمنوهذه.المطبوعاتمراقبة

حدامماعدمها،أوضرورتهاحولالنظروجهاتلاختلاف

لقراءةوحرياتحقوقوثيقةتقدمأنالمكتباتببعض

التقارير.

العامةالمكتبات

عديدةخدماتوتقدمغيرها،منانتشاراأكثروهي

للقيامالأعضاءمنعددتوظيفإلىيضطرهامماللجمهور

مواد)أعلاه(لالصورةطتيالعامةالمكتاتمنحضيرتقدم.تموالترووالعملالتعليمامجالاتفيالبشرلملايينحليلةحدماتتقدماللكتبات

كف.منفيهترعبماإلىللوصولالحاسوبقوائمالصورةمقدمةفيتظهرالتيالمجموعةتستحدم.علميمحيط!يحمةوحدماتمتوعة



المكتبة7

واجهاتمكتبات

إحدىتعتبرالملتاجر

التيالختلفةالطرق

خلالهامىمكنت

الدولبعضفيالمكتبات

حدماتها.تعميممن

منالوعهدايساعد

اليسار()إلىالمكتبات

علىالحصولفيالناس

موادمنيرعبونما

المماطقفيالمكتبات

لهم.المجاورة

الإقليمية،والمكتبات،المدينةمكتباتوتشملبالأعباء.

وتنظم.فروععدةالأنواعهذهولكل.المناطقومكتبات

إلىتقسيمهامع،الختلفةالموادحسبالمكتباتهذه

والكبار.والشبابللأطفال:أقسام

الجاذبيةالأطفالمكتباتتراعي.الأطفالخدمات

ترتبكما،الحيويةالأطفالممتطلباتوالتمشىوالإثارة

الصيفية.والنشاطاتالدوراتلهم

علىالجزءهذأفيالمكتباتتركز.الشبابخدمات

عنهاالمسؤولويكونوالأسفار،والرياضيةالمهنيةالمواد

تنظجمعلىالمقدرةوله،واحتياجاتهمالشباببأمورملما

وهواياتهم.ميولهمتناسبالتيالأنشطة

الجزءهذأيهتمالعصرروحمعتمشياالكبار.خدمات

فتحرصبمفراغهموقتتشغلالتيوبالموادالكباربتعليم

وتشمل،الكتبتقدمهاالتيالمعرفةأنواعتومميععلى

بالأطفالالخاصالقسم

العامةالمكتباتفي

مغريةبطريقةيصمم

تساعدكما.ومثيرة

ونماذج،الملونةالملصقات

الصغيرةالأطفالمبالي

جد!فيوالأثاث

القسم.هذاإلىالأطفال

المكتباتأمناءيستعمل

لحعلالطرقمحتلف

مغريةالعامةالمكتبات

المجتمع.أفرادلجميع



المكتبة8

والمطوعاتوالموسوعاتالجغرافيةوالأطالسالتقاويم

إلخع....والقديمةالحديثةوال!داب،الحكومية

الموادالخدماتهذهوتشمل.الحاصةالفئاتخدمات

وتسهل،وغيرهمكالمكفوفينالمعوق!تبمأنواعلكلالمناسبة

المكتبة.إلىالوصولطردتى

والمؤسساتللمصانعالموادالم!صتباتبعضتقدمكما

المجتعفئاتمنالأفرادأ،حتياجمراعاتهابجانب،الأخرى

الختلفة.

ت!ضينفىالم!صباتإداراتتجتهد.الخدماتتوسع

فرادوالأالفئاتكلإلىأ!صولاأجلمنمشتركةأجهزة

لهم.الخدماتوتقديم

اعامةاالمكتباتإدارةتحتاج.العامةالمكتباتإدارة

للمواصفاتبالإضافة،فائقتينوخبرةمهارةإلى

للتخاطبالمجالهذافيالعاملتؤهلالتىالشخصية

ماوعادة.والمستوياتوالأع!ارالفئاتكلمعوالتعامل

الم!ضبةأمماءكبيرإلىبالإضافة،للمكتبةلجنةهناكتكون

خطةورسما،الميزانيةتحضيرمهمةعاتقهعلىتقعالذي

أجعدار،الضروريةأحلاقاتأعلىوالحفاظ،المكتبةعمل

أ!م!!امميرعلىالتأثيرشأنهامنالتيالتياراتعن

المساعدينمنعددعادةمعهوي!ضنالمواد،فيوالتحكم

المكتبة.حجمحعسب

علىالمكتباتميزانياتتعتمد.العامةا!لكتباتدعم

تشملالصرفوأوجه.الدولباختلافتختلفمصادر

وأعمال%(،2)5الجديدةوالمواد%(،06)العاملينمرتبات

منالمبالغهذهوترد%(.1)5الأخرىوالأعمالالصيانة

الطوعيةالمواردوبعضوالضرائبالمحليةالمجالسميزانيات

الخاصة.

المدرسيةالمكدبات

والتعفم،التعليمبعمليةتهتممكتبةإلىالمدرسةتحتاج

عمليةنوعيةتحديدفيالمكتبةتقدمهاالتيالموادتتحكمبل

صئفيالمتطورةالخدماتوتساعدومناهجها.التعليم

بعضوتميلوغيرها.والمجلاتكالأفلامالموادبعض

مركضأوالتعليميةا!لوادمركضمكتباتهالتسميةالمدارس

الإعلامية.الوسائل

دسماعالتلاميذإديهايذهب.الابتدائيةا!لدارسمكتبات

تساعدهمإذ،محددةمعلوماتعلىالحصولأوالقصص

الجماعى.والعملوالتأليفالاكتشافعلىالمواد

،ومحتوىحجماأكبرهى.الثانويةالمدارسمكتبات

وأالمنفصلةوالمشاريعالبحوثلعملالطلابويستعملها

مماوالمتابعةالبحثعلىمقدرتهمتنميكماإجرائها.

الجامعية.الدراسةفييساعدهم

خاصةمكتبةعلىتحتويوالجمامعاتالمدارسجميع.اللدرسيةا!لكتبة

يطهالعودالرياضلىالالتدائيةا!دارسإحدىتلاميذ(الصورة)فيبها.

.المطموعاتسض

كما،لأخرىمدرسةمنالمكتبةمستوىويختلف

المدارسبعضفيالم!صباتتنعدمقدبلأحجامها.تختلف

المتنقلة.اوالعامةالمكتبةمعأطتعام!!أطلابايضطرمما

علىالحفاظعلىوالتربويونالمكتباتأمناءويحرص

المدرسية.الم!ضباتمستوى

والبحوثوالجامعاتالكلياتمكتبات

الموردالمكتبةتمثل.والجامعاتالكلياتمكتبات

تدعمفهي.الحديثةأمحالياالتعليملمؤسساتالرئيسي

توفركما.وفعالةمباشرةبطريقةالدراسيةوالكتبالمقررات

فيتتوافرلاالتىالعلميةوالرسائ!!البحوثيمالتعامل

وتعينهم،الدراسةم!الطهلا!تم!شعمليةسادررتوفرالمدرسيةا!لكتبات

أعمتمالقبعص(الصورة)فيالطالبيمحصر.المدرسيةواحباتهمأداءعلى

.الموضوعع!حضالايقرأسمماالطيور



والمجلاتوالصحفالكتبفيهاوتتوافرآخر.مكان

وكلوالتسجيلاتوالأفلاموالوثائقوالدوريات

تحتويوقدالتدري!.هيئةوأعضاءالطلاباحتياجات

الكلياتفيم!صبةخمسينعلىمايزيدالواحدةالجامعة

التخصصاتتصنيفعلىيساعدمماالختلفة،والأقسام

مراجعها.علىالحصولوسهولة

والتضخم،المعرفىالانفجارمشكلةالمكتباتوتواجه

الجامعاتبعضوتواجهومشكلاتها.أعباءهايزيدمما،الطلابي

والتركيز،منفصلةمكتباتلبناءبرامجبإعدادالمشكلاتهذه

.الحاسوبواستعمال،المجهريةالمنتجاتمجموعاتعلى

الكلياتمكتباتمعظمتؤدي.البحوثمكتبات

العادةفيالبحوثمكتباتولكنالدور،هذاوالجامعات

البحثيةالمكتباتمشاكلومن.بذاتهقائماجهازاتكون

كلفىالمطوعاتمنالجديدتواكبأنيجبأنها

مسألةيجعلوهذا.العالمأنحاءكلوفيالتخصصات

أمراالباحثينجميعيحتاجهاالتيالموادكلعلىالحصول

وجود،المطجوعاتتجديدمهمةيسهلوكامستحيلا.

تبادلأجلمنالختلفةالبلدانفىالمكتباتبينالتعاون

واستعارتها.وشرائهاالمواد

الخاصةالمكتبات

الخاصةمكتباتهاالعملوإداراتالمؤسساتبعضتكون

،البحوثمكتبة،الإعلاميةالخدماتمثل:تسمياتتحت

وعادة.الدورياتالصحفم!ضبةوتسمى.الفنيةالمكتبة

ومما.وأحتياجاتهمبالمؤسسةالعاملينالخاصةالمكتبةتخدم

مجالاتالمسرلثيالتطورالخاصةالمكتباتأهميةمنيزيد

يكونأنالخاصةالمكتبةأمينعلىوشحتم.الختلفةالمعرفة

بعضفيبالمراجعالمحتصينالمكتباترواديستدعي.بالمراجعانحتصون

ما.معلومةعلىالعثورفيليساعد،هم(،أعلاه)الصورةالأحياد

المكتبة9

مكتبتهبهاتعملالتيالجهةاحتياجاتبتفاصيلملما

المعلوماتمنالمزيدعلىالحصولومصادر،المكتبةومحتوى

بهاالعاملينالمكتباتهذهتدربلذلك.الخاصالمجالفي

واحدةمادةفيللتخصصبالإضافةالمكتباتفيالعملعلى

الصلة.ذاتالموادمناللأقلعلى

جمعيةوهو:بهمخاصتنظيمالمكتباتولأمناء

عضو.ألفعشرأحديفوقماتضمالتيالخاصةالمكتبات

تقوم.القانونيةالإيداعأوالطبعحقوقمكتبات

،الإيداعأوالطبعحقوقخدمةبدورعادةالقوميةالمكتبات

منالبلدفييصدرماكلمننسخعدةطلبيخولهامما

الممستوىعلىالحقهذالهاالتيالمكتبات.ومنمطبوعات

السعودية،العربيةبالمملكةالوطنيةفهدالملكمكتبةالعالمي

ومكتبةبأكسفورد،البودليانومكتبةالمصريةالكتبودار

بواششطن،الكونجرسومكتبة،بباريسالقوميةالبيبليوجرافيا

بالهند.بكلكتاالقوميةوالمكتبة

المعلوماتعلم

وكيفيةالمعلوماتبتصنيفتعنىمادةالمعلوماتعلم

التكنولوجيةتطولإلوسائلكيفيةتدرسكماامشعمالها،

منالأفكارالمعلوماتعلمويربط.الناسلخدمةالحديثة

سهولةعلىيساعدمماببعضبعضهاالختلفةالمجالات

المعلوماتنظريةاستعماليمكنفمثلا،.المكتباتعمليات

،المعلوماتنوعلتحليل-والهندسةالعلوممنفرعوهي-

وأستعمالها.وإرسالهاومواصفاتها

العالمفىالمكتبات

فىالكبرىالحضاراتأقدملقيامكان.العربيةالمكتبة

النهرين،بينمابلادوفيالنيلواديضفافعلى،العالم

كبيربناءوهيلإنجلترا،مان!ثسشرمدينةفىتقعالعامةمانشسشرمكتبة

.أم249عامبناؤهتم،كلاسيكيةسمةذو



المكتبة01

تعددتالتىوالكتببالكتابةالاهتمامفيالأثرأحصبر

ثماالجلديةإلى،والحجريةانبرديةإلىالطنية،منأشمكالها

خزائن،فيالكتبحفظإلىالحاحةذلكواستتبع.الورقية

الاهتماموتنامى.فهارستنظمهامكتباتإلىتطورت

الدعوةوتنامت،الإسلامظهوربعدوالمكتباتبالكتب

والترجمةال!صابةفازدهرت،والتعلمالقراءةإلىالملحة

أ!ربىاالوطنبقاعبينوالمعارفالكتبوتنقلت،أجفأضأوا

)السابمالوسطىالقرونخلالخاصةالإسلاميوالعالم

(.الميلاديةعشرالخامسإلى

عهدفيأقيمتالتيالإسكندريةمكتبةتعدمصر.

قب!!أثالثاالقرنفيالثانيوبطليموسالأولبطليموس

نسخةتضماوكانت.القديمالعالمافىمكتبةأكبرالميلاد،

وضمت.مكانأيفيكتبتثفافةأومخطهوطةكلمن

الباحتونوكان.مخطوطمليوننصفنحوالمكتبة

أإلالإضاشةهذا.م!صانكلمنإليهايفدونوالمثقفون

م!ضبةاحتراثأنإلا.والكهنةبالفراعمةالخاصةالمكتبات

يشف!!5.أ-خبباالاهتمامتراجعإلىأدىالإسكندرية

أمحصرافىالإسكندريةم!سبةافتتاحخاصةوالمثقفونالعال!ا

ان!:بها.المنوطالحضاريدورهامشؤديحيثالحديث

فاقتفقدالفاطميةالدولةأيامفيأما.الإسكندريةمكتبة

والإسلامي؟العربيالعالمامكتباتمصركافةفيالمكتبات

وقد.قصرهفيالشهيرةمكتبتهاللهلدينالمعزالخليفةفأنشأ

الحكمةداروأنشئت،مخطوطألف004نحوضمت

دولمنالمحمولةبالكتبالقوافلزودتهاالتيوم!ضبتها

بالمكتباتالعنايةقلتالفاطميةالدولةانهياروبعد.رةمجا

القرنمطيعمنذفتأسعست،الحديثأحصراكانأنإلى

للاصتب.عامةدارالتاسئكشر

بكلكانتحتىالميلاديالعشرونأغرناحلأنوما

،أم809عامالقاهرةجامعةإنشاءومع.عامةمكتبةمدينة

ضخممبنىلهاخصصثم،صغيرةجامعيةمكتبةأنشئت

فيالجامعيةالمكتباتأكبرمنتعدالانوهي.أم259عام

في،الكتبمنالمليونونصفمليوننحوتضمإذالشرو،

نادر()وبعضهاوالخطوطاتالكتبعددتجاوزحين

فضلا،كتابملايينثلاثةأغوميةاالكتببدارالمحفوظة

فىرئيسىدورمنللكتابالعامةالمصريةأ!يئةأتؤديهعما

زودتوقد.الأخرىالمعرفيةأصشؤونارال!صبعالما

أغهرسةواوالنشروالطعوالتنسيقالحفظأجبأسابأحدث

الحواسيب.واستخداموالتصميماأضجليدوا

سواءمدرسةكلفيمكتبةالآنمصرفيأصبح

عنفضلا،ابتدائيةأو)متوسطة(إعداديةأوثانويةكانت

تشبهعربةاللتنقلةاللكتبة

موادلنقلوتستغلالحمافلة

تدير.الماسإلىالمكتبات

المكتباتصالعديد

كجزءمتنقلةمكتبات

إلىالراميةجهودهامن

التىالحدماتنشر

تقدمها.
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تهمهم.التىالمعلوماتصيبحثودالمكتبةوروادالمطالعةقاعة.بالرياضعبدالعزيزا!للكمكتبة

وبيوتها،الثقافةلقصورتابعةعامةمكتبة025نحو

الختلفةوالثقافيةالعلميةالمؤسساتمكتباتإلىبالإضافة

محافظة.كلفيتقريباأنشئتالتيالجامعاتومكتبات

أقسامإنشاءضرورةتطلببالمكتباتالاهتمامأنعلى

المتخصصين.المكتباتأمناءلتخريجالجامعاتفيالمكتبات

القاهرةبجامعةالاداببكليةالمكتباتقسمعمرتجاوزوقد

منالألوفعشراتفيهتخرجعاما،خمسينمنأكثر

.المكتباتأمناء

السومريةالحضارتينإبانالكتابةانتشرت.لعراقا

الطين.علىسجلتالتيالمسماريةبالطريقةوالبابلية

نحوالانحتىاكتشفبحيثالضخامةمنوكانت

.الموضوعاتمختلفتتضمنطينيةقطعةألف006

رفوفعلىلحفظهابهاخاصةقاعاتإنشاءالأمرواقتضى

وسيباركيشمدينتيفيالمكتباتهذهواكتشفت.حجرية

يسهلجيدبتنطمتتمتعأنهاولوحظ.البابليةالمرأكزوبقية

هذهانحساروبعد.موضوعوأيرقمأيإلىالوصول

تأسمستأنإلىبالمكتباتالاهتمامتضاءلالحضارات

،الهجريالثاني)القرنالإسلاميالعصرفيالجديدةبغداد

ثقافيامركزاأصبحتماسرعانالتي(،الميلاديالثامن

هواةوكثروالخاصةالعامةالمكتباتفيهاتعددتمشهورا

ضمالذيالحكمةبيتالمأمونوأسه!.الكتبجمع

مليونحوتهماتجاوزضخمةومكتبةفلكيامرصدا

الموصلفىأخرىمكتباتأنشئتوقد.مخطوط

عامالمغولبهجومالثرواتهذهكلتبددتوقد.والبصرة

.أم582هـ،656

فيالعامةالمكتباتبعضتأسستالحاضرالعصرفي

المستنصرية.الجامعةمكتبةإلىبالإضافةوالموصلبغداد

خبراءعليهاعثرالتيالأحافيربعضأثبتتسوريا.

منها،طينيةمحتوياتتضمكبيرةمكتباتوجودالاثار

الرفوفعلىالخبراءوعثر.مرديختلفيإيبلامكتبة

هذهفىالرفوفترفعكانتالتيوالحواملالخشبية

وطريقةفيهاالحفظأساليبتعرفوأمكنهم،المكتبات

فيمكتباتوجدتكماإليها،الوصوللسهولةترقيمها

اللاذقية.منبالقربحاليا(شمرا)رأسأوجاريت

فيوالمكتباتالكتبازدهارإلىالمؤرخونويشير

علميامداالعشرونالقرنوشهد،والعباسيالأمويالعهد

وبخاصة،المكتباتإنشاءإلىأدىسوريا،فيوثقافيا

حلبفيالعامةالمكتباتوكذلك،دمشقجامعةمكتبة

واللاذقية.

الحضارةأنشأتهامستوطنةأهمقرطاجكانت.تونس

قبلالثالثةالألفإبانولبنانلممورياسادتالتيالفينيقية

ومكتباتللوثائقمرأكزعلىالاثارخبراءعثروقدالميلاد،

الإفريقيسكيبونالرومانىالقائدأنإلا،للغايةجيدة

بتوزيعوقام،.مأق46عامودمرهاقرطاجعلىاستولى

يعارضوالمالذينالمجاورينالإفريقيينالحكامعلىالكتب

جيوشه.تقدم

الكتبعلىحرصاذلكبعدتونص!تشهدلم

عاماستقلالهابعدخاصة،قليلةفتراتفيإلاوالمكتبات

يقربماالانتضمعامةمكتبةتأسستحيثأم،569

.كتابمليوننصفمن

بغدادفيالكبرىالمكتباتجانبإلى.الأندلس

بدءاالإسلامىالعالمأرجاءفيالنورأشاعتالتىوالقاهرة

التيقرطبةمكتبةهناككانت،الميلاديالثامنالقرنمن

هـ،366-)035الثانيالحكمالخليفةأسسها
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الحكامبينخاصةمكانةاحتلالذيم(769-619

نأعلىحرصوقد.الاونةتلكفيالمسلمينالمتنورين

فأرسلبمالقيمةالكتبمنكميةاكبروقتأقصرفييجمع

اكتىالمدنمنوغيرهاوبغدادودمشقالقاهرةإلىالمبعوثين

خلاأ!قرطبةم!ضبةفىيجمعأنوأم!ضه،بالكتباهتمت

نفسهالوقتفيوكونمجلد،ألف004وجيزةمدة

لتوفيروالمجلدينوالمزخرفينالخطاطينمنكبيرةطائفة

شغلتالتيالفهارسلكتبهاووضعوا،المكتبةاحتياجات

نهلالأندلمح!فىوغيرهاالمكتبةهذهومنمجلذا.044

عنأ!عربانقلهاالتىوالمعرفةالعلمأصولأوروبافيالغرب

إليها.وأضافواالسابقين

الشريفانالحرماناحتفظ.السعوديةالعربيةالمملكة

ال!ضباتأهمامنبمكتبتينالمنورةوالمدينةالمكرمةبمكة

خاصةم!سباتالمقدستانالمدينتانعرفتكما.العامة

بالمدينةح!صمتعارفمكتبةمثلطويلةلفتراتمهمة

فىالم!ضباتتعيشهالذيالازدهارفإناليومأما.المنورة

سعودالأحزيزاعبدالملكتوليومنذ،الحديثالعصر

منالعربيةالدولطليعةفىتأتىيجعلها،المملكةحكم

الاعتماداتوضخامةالإنشاءوتواليالتجهيزحيث

عليها.للإنفاقالخصصة

بالمدينةالإسلاميةالجامعةمكتبة،المكتباتهذهمن

الإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعةومكتبة،المنورة

أكبرمنتعدالتي،بالرياضسعودالملكجامعةومكتبة

عبدالملكجامعةومكتبة،المنطقةفيالجامعيةالمكتبات

شالمعادنللبتروا!فهدالملكحامعةومكتبة،بجدةالعزيز

وم!صبة،بالدمامفيص!!الملكجامعةومكتبة،بالظهران

الم!صمة.بم!فالقرىأمجامعة

ودارالعزيزعبدالملكمكتبةالعامةالمكتباتومن

الملكمكتبةهيوطنيةمكتبةهناكأنكما.للعلومالجوف

مدنمنكلفيعامةمكتبةوهناكبالرياضالوطنيةفهد

أحدثالمكتباتبهذهويوجد.المعارفلوزارةتتبعالمملكة

والحفظوالتجليدوالتصويرالفهرسةفىالعلميةالأجهزة

مزودوأغلبها،المعلوماتلتحزينالحاسوببنظموالاستعانة

فروعكافةفىوبصريةسمعيةوموادودورياتبكتب

المعرفة.

معرضتنطمعلىالسعوديةالجامعاتبعضتحرص

العالم،دولمختلفمنالناشرينإنتاجيستقبلللكتاب

والمكتباتوالخاصةأحامةأالمكتباتلتزويدفرصةويصبح

وغيرها.والمعارفوالتخطجطالإعلاملوزاراتالمتخصصة

كليةافتتاحبعدلهمكتبةأولالسودانشهد.السودان

نخبةتضمالكليةوكانت.أم209سنةالتذكاريةغردون

الكتباختيارأحسنواالذينالأجلاءالعربالأساتذةمن

أهمعلىتشتملمكتبتهافكانت،وإنجليزيةعربيةمن

جامعةإلىالكتبهذهنقلت.العاصمةفيالمراجع

.أم9ء6عامالخرطوم

مكتبةالسودانعرفهاالتيالعامةالم!ضباتبينومن

داربعدفيماأصبحتوالتيبالخرطومالإداريالسكرتير

فىللباحثينالمكتباتأهممنوهىالسودأنيةالوثائق

.السودانوتاريخسياسة

مكتبةافتتحتالعشرينالقرنمنالأربعينياتوفي

الثقافيةللخدماتجيدامثالاكانتوالتىالوطنيةدرمانأم

للجمهور.تقدمأنيمكنالتي

مناقشاتمحطالأربعينياتفىالثقافةداركانت

فيهايشتركوثقافيةوعلميةأدبيةومحاضراتوندوات

تضممكتبتهاوكانت.الجنسياتمختلفمنأغراءاكافة

والإنجليزية.بالعربيةالنشردورتصدرهماخيرة

لاالذينالصبيةأولئكالتعليمدأمرالقائمونينرل!ا

فىلهممكتباتفخصمصعوا،المدارسفيتعليمهميستمر

.الاطلاعليواصلواوالمدنالقرىمنكثيرفىالصبيانأندية

يقامأنوقلالاجتماعيةالأنديةفىالمكتباتانتشرت

المعهدكانكما.للمكتبةحجرةفيهتخصصأندونناد

والهندسية.والفنيةالعلميةللكتبمركزأكبرالفني

وكذلك،بالمراجعثريةتاريخيةبمكتبةالاثاردارعرفت

فرعالقاهرةجامعةمثلالمدنمختلففيالجامعاتبقية

الإسلاميةدرمانأموجامعةأجا(حاالنيلين)جامعةالخرطوم

جوبا.وجامعةالجزيرةجامعةو

فهناكذكرهاالسابقالدولأإبالإضافة.أخرىدول

ولبنانوالبحرينتونسفيحبيرةوطنيةعامةمكتبات

والأردنوفلسطينوقطروالكويتواليمنوليبياوالمغرب

العربية.الإماراتودولةعمانوسلطنةوالجزائر

صنالثانيالنصففيخاصة،عامةالعربيةالدولتشهد

ودؤوباجاداتوجها،والفنيالعلميالتقدمومعالشرينالقرن

الارتقاءفىالإيجابيبدورهاإيمانا،بالمكتباتالاهتمامنحو

واجتماعيا.وثقافياعلميافيهاتقعالتيالمنطقةبمستوى

أكبرتعد.المكتباتمنعددوبها.أوروباغرب

البريطانيةالمكتبةوتمتلك.العالمفىأقدمهاومنالمكتبات

وفرنساإنجلترافيالوطنيةالمكتباتوتعدمجلد.مليون81

الدنماركفيالعامةالمكتباتنظامويعتبر.عالميةثقافيةمراكز

العالم.فىللمكتباتمثالآ

طويلتقليدأوروباشرقلبلدان.وروسياأوروباشرق

ببراغ،تشارلزجامعةمكتبةمسها،المكتباتعلومفى

هذهوتؤديبولندا.فينجاركوفجاغيلونيانوجامعة

عددويقدر.التعليميالنظامفيكبيرادوراالمكتبات

الاتحادتكونكانتالتيوالدولرو!سيافيالمكتبات
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؟!*؟ءسيرسسسءؤ!ولم؟ئخ!7*ءلا9

!لمكأ*يرلإ-!كأ!يرييم!ء!ئجء3مح!ىق!!*

ثربمئي!حلإحمحغفئ3لأثنعكا+ئن4برقيئن؟!فئ3فيءكأبنبرورع؟ير!مم!3ص

شقيض؟ير!خنم،ع-!+ء!؟؟بنكاءووكاننفيقي!؟!عء،كأبنكأشير!!برلم!برئنكبنئرفي

ش!!س!ئج!يرش؟!كابر3شخ3!!لم!!بر!ص!؟زرترلمىض3!3!!كا

لمتجو"ير؟ئرزرلا؟قبزلاعكا!-عككصى!،"في!ء3!!!لأ!،سكا/بربر!!؟3!سك!كا!بمرز

ئر"بر3!!؟زرفيد؟3"ممبم!عبر؟سقئر؟!!عكأترير!س3غء!!بز!!بنئخينئن!3ير،

الفرعونيةمصرفىوازدهرتالمكتباتاحضانهفينشاتنحومنهامكتبة033!...بنحوالسابقالسوفييتي

لكنهاالفاطميةوالقاهرةالعباسيةوبغدادالفينيقيةوسوريابموسكوالدولةمكتبةوتعد.عامةمكتبة0002013

منالظهورفيشرعتانإلىالعثمانيةالعهودفيتراجعتالروسيةالمكتباتأكبرسابقا(الحكوميةلينين)مكتبة

فيالمكتباتهذهوانتشرت.الحديثالعصرخلالجديد28علىتحتويفهيالعالممكتباتأكبرمنوواحدة

ولا،وتونسوالسعوديةمصرفيخاصةالعربيةالبلادمعظم.المطبوعاتمنمليونا

الاهتماممنفيماتوجهلمعربيةدولهناكتزالبالشرقالمكتباتأكبرتشمل.الأوسطالشرق

والسياسية.الاقتصاديةظروفهابحكمللمكتباتجامعةومكتبة،الوطنيتينولبنانتركيامكتبتيالاوسط

الملحقةتلكعلىالإفريقيةالمكتباتتقتصرإفريقيا.تكونتوقدبتركيا.أنقرةجامعةومكتبة،بإيرانان طهر

بعضفىمبشرةبداياتوهناك.العاليالتعليمبمعاهدوالعراقوإيرانمصرمنكلفيللمكتباتجمعيات

"ءم.الإفريقيةالبلدانبتارلطويلغيرهادونالمنطقةتتمئ!ذهوتركيا.ولبنان

!3!--!كاءص2ءكا،،ء4-لأكأكافي!ش?ء3

ء"7!!،سبز53خطؤ"؟!سكا733الكتبمجموعات

+!؟سخسبر؟3"و!*لمكا+!3ة!!7،المقتنياتمىتعتبرالنادرة

لأ!*عكا"لا!ش!2،حلاء،\أ*"لمكتباتالقيمةالكبيرة

-!؟ءسس"ء!و!-ج3ط--أكاتعكص.الجامعات

عكا،!2-شبر3!؟كالا؟7-"سين!فىآاليسار()إلىالصورة

سس*"ع""لأالباينيكمكتبةسجرءا

7غ!وانحطوطاتللكتب

3-ى!-ىع-ل!3777لا7!ع4،لم-7فيييلبجامعةالنادرة

لالا-كاكاط،لاالمتحدةالولايات

3!ء-كاالخزانةتحتوي.الامريكية

لأ؟د+كا+/الطوالقذاتالزجاجية

،!رلأس!-!4ى-صط!-سة*-!!ننسم000،081علىالستة

!ى-ذع،س+غ-+ءكاء+لادر.مجلد

3-

،-شى--3ء-،3ل!ئم-ى*لأر
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هيمبستيدهميلمكتبة

تصميمدوبساءاللركزية

لخدمةمهيأحيد،

المدنإحدىاحتياجات

)مناطقالكبرىالريطمانية

أنحتسئتالت!هور(.سريعة

مأ639عامالمكتبةهده

أساساافتتحلمبنىامتدادا

.أم579عام

أقصىفيالقوميةالإفريقيةالمكتباتأكبروتوجد

مصرفيالكبرىالمكتباتتوجدحيثالقارةشمال

المكتباتلعضتوجدكماوالجزائر،تونعم!فىوكذلك

أمناءلتعليمبرامجبضعةبإفريقيا.إفريقياجنوبفيالمهمة

.للمكتباتوجمعياتمنظماتعدةبهاأنكماالمكتبات

قوميةمكتباتتوجد.آسياشرقيوجنوبجنوب

صغيرةأنهاإلاالعالممنالجزءهذابلدانكلفي

وماليزياوالفلبينالهندفىوأهمهاوالموارد.الاحجام

بعدالمكتباتهذهمعظمأنشئتوتايلاند.وسنغافورة

قامتوقدبالهنددلهيفيوأكبرها،الثانيةالعالميةالحرب

مؤسسةعليهتحتر!الم!ضبات،بتطويريعىبرنامحلآسياكتب

يعادلبماآسيويةدولة28!يمؤسسة3،لأ..،رودتوقدآمحيا.

كتبمركزديالإعداديحري.دوريةوصحيعةكتابمليون42

الكتب.منكمياتلشمص)أعلاه(فرانسيسكوسمالىلآ!يا

والتربيةوالعلومللثقافةالمتحدةالأممنظمةمنبمساعدة

)اليونسكو(.

توجدكماالمكتباتعلومبراملتعليمعدةوهناك

.للمكتباتجمعيات

عدةبأسترالياتوجد.الأقصىوالشرقأستراليا

مكتبةوأكبرها،الوطنيةمكتبتهاولايةلكلإنإذ،مكتبات

حكوميةمكتباتعدةهناكأنكما.لعميدنيجامعة

وعدةمكتباتجمعيةبأمشراليار.وصناعيةوتجاريةوبحثية

.الم!ضباتلعلوممدارس

الدايتمكتبةوأكبرهادلمكتباتمتقدمنظامودليابان

العامةالمدارسمكتباتهناكأنكمابطوكيو.القومية

بالمصانع.للعاملينخدماتهاتقدمالتيالمتنقلةوالمكتبات

هناكأنكما،للمكتباتبرامججامعاتعدةوتقدم

خاصة.ومجلةللمكتباتجمعية

بالصين،المكتباتعنموثقةوغيرقليلةمعلوماتهناك

عشرةحواليتضمالمكتباتأكبرأنالمعروفمنأنهإلا

هناكالقوميةالمكتباتبجانبأنهكمامجلد.ملايين

جامعة.بكلمكتبة

إلاذكرعماقليلاتخلفتقدالأخرىالدولأنورغم

تايوانمنكلفيوجامعيةوطنيةمكتباتهناكأن

وكوريا.

المتحدةبالولاياتالرئيسيةالمكتبة.الشماليةأمريكا

أكبرتعدالتى)العاصمة(بواشنطنالكونجرسمكتبةهي

حكوميةمكتبةالافثلاثةإحدىفهي،العالمفيمكتبة

مكتباتعلىوتحتوي.المتحدةالولاياتأنحاءكلفي

للمكتباتنظامأكبرويوجد.بحثيةومكتباتمتخصصمة



مباليأكبرمنتعدتورنتوبجامعةروبرتس.بجونأبحاثمكتبة

مجموعاتالمكتبةهذهتضم.الشماليةأمريكافيالأكاديميةالمكتبات

والاجتماعية.الإنسانيةالعلومحقلي

منمليونا11علىتحتويالتيهارفاردجامعةفىالجامعية

بالمكتباتديويملفيلاسمارتبطوقد،المطبوعات

العشريالمكتبيالتصنيفنظامأسسالذيفهو.الأمريكية

البلدانمنكثيرفىالمكتباتتستخدمهالذيالمشهور

.ديويتصنيفباسموعرف

ومكتبةالوطنيةالمكتبةبكنداالكبيرةالمكتباتومن

)العاصمة(.بأوتاواالبرلمان

المكتباتوعلومالمكتباتحصلت.اللا!دينيةأمريكا

وبدأ،المحاولاتمنصعبةفترةبعدبهاالاعترافعلى

وتشمل.الجامعاتومكتباتالقوميةالمكتباتعلىالتركيز

والبرازيلالأرجنتينمكتباتاللاتينيةأمريكامكتباتأهم

العامةالمكتباتأفضلتوجدوبيرو.والمكسيكوتشيلي

بلدانولمعظم.البرازيلفىباولوساوفياللاتينيةبأمريكا

وجمعياتالمكتباتعلوملتدريسخاصةمدارلرالمنطقة

الوطنية.للمكتبات

الوطنيةالمنظماتتعنى.العالميةالمكتباتبرامج

الدولوفىالعالمفىالمكتباتتحسينعلىبالعملوالعالمية

مثلالمتحدةالأمومنظمات.الخصوصوجهعلىالنامية

الإمدادالتحسيناتهذهوتشمل.واليونيسيفاليونسكو

تساندكما.والمؤتمراتوالبرامجالمواردوتوفيربالكتب

الإعلاميةوالخدمات،البريطانيالثقافيالمجلسمنظمات

العالم.أنحاءكلفيوأمناءهاالمكتباتالمتحدةللولايات

لجمعياتالعالميالاتحادهيبالمكتباتخاصةمنظمةوهناك

51المكتبة

خاصامالآهناكأنكما13()ولطالمكتباتومعاهد

.المكتباتلمساعدة

تاريخيةنبذة

العالم،فيالكتابةتاريخالمكتباتنشأةتاريخيوافق

والمعادنوالطينالعظامعلىالمكتوبةالكلمةحفظتحينما

الجلديوالورقوالجلدوالحريروالبرديوالخشبوالشمع

وخلال.الممغنطةوالأشرطةوالبلاستيكوالأفلاموالورق

فىمجموعاتهمالناسحفظالتطورهذافتراتكل

.المكتبات

القديمةالنهرينبينمابلادفيبدأت.الطينمكتبات

التيالطينيةالألواحاستعمالطريقةاكتشفتحين

وقدطلاسمها.فكعلىالدارسونويعملتحفظمازالت

وتركياوسوريانيبورمنكلفىالألواحآلافوجدت

القديمة.آشورعاصمةونينوى

الأدبية،بالأعمالقوائميحويالميلاد،قبلالساسعالقرلىم!الطينمنلوح

مابلادجمعت.بابلفيبنينوىالموحودةالملكيةالمكتبةلاستخدامكانربما

.كرىلمكتماتالطينألواحمنالآلافالمصيربير
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البابليونكانالذيالوقتفى.البرديمكتبات

يستعملودالمصريونكان،الطينيستخدمونوالسومريون

أضيل.اضفافعلىينمونباتورقوهو،البرديورق

الم!صبةفيتزالولا،طويلةلفائففيتحفظالكتابةوكانت

هاريس،برديةتسمىمترا14طولهامنهالفافةالبريطانية

انظر:.النجاتمنمصنوعةلكونهاالتآكلسريعةأنهاإلا

مصرفىالمكتباتتلكأكبروكانت.الخطوطة؟البردي

وروما.واليونان

م!ضبةهيالقديمةالمكتباتأكبركانتمصر.

رأبعدأضانىواالأوللطليموسأسسهاالتىالإسكندرية

تحتويفأصبحت،أحرىم!ضباتمنالكتبلهاحشدا

أغائف.منالعهدذلكفىكتبماكلمنلسخةعلى

أمستوقدكذدك،البرديأجونانااستعول.اليونالى

لمأنهمنالرغ!اعلىبيزيستراتوسعهدفىالعامةالمكتبة

منقليلعددسوىالحينذلكفيالقراءةيعرفيكن

.السكان

أسسهافقد،المشهورةالقديمةاليونانمكتبةأما

هذهإنوقيل.الليسيوممدرستهفىأرسطوالفيلسوف

غزاةأحدنقلهاأوالإسكندريةم!صتبةإلىبيعتقدالمكتبة

بروما.قصرهإلىأثينا

المصريونبدأهفيماالرومانقدماءاستمرروما.

بالم!صباتفبدأوا،الم!صتباتإنشاءتقليدمنواليونان

خططأنإلىاليونانىالأدباعلىتحتويالتىالشخصية

مكتبةمنهانمتربمابروما،عامةلمكتبةقيصريوأجوس

اختفتجميعالكنهاأخرىمكتباتتبعتهاثم.الأوكتافيان

نبيليمتلكهاواحدةسوىمنهاتبقولماقبل،منكمثيلاتها

الوطنيالمتحفومازال.امء7.عاماكتشفتروماني

ؤجدتالتياللفائفمن081)0بحوالييحتفظبنابولي

بها.

منالمئاتاكتشف.الحيواناتجلودمكتبات

العشرينالقرنمنتصففيالحيواناتجلودمحطوطات

البحرصحائففسميت،الميتالبحرمنلالقرببكهف

البحرانظر:.للإنجيلكتابةأقدمعلىتحتويوهى.الميت

)رق(جلديورقإلىالجلدطؤرث!ا.صحائف،الميت

مكتبتيبينللمنافسةنتيجةجاءالتطورهذاإنوقما!

إرسالأوقفتمصرإنإذ،التركيةوبرجامومالإسكندرية

الأتراكفاخترععليها،تتفوقلاحتىلبرجامومالبردي

للبردي.بديلاالمنظفالجلدعلىالكتابة

الرومانية،الإمبراطوريةتدهورمع.الوسطىالعصور

العصوروبدأتعموما.التعليمبلالمكتباتتدهورت

جميعمنهاالأولالنصففيتدهورتالتي،الوسطى

القسطنطينيةفيفقطالتعليموازدهر.والفنونالاداب

القديمةالأوروبيةالحضاراتبينالصلةذلكوأوجد

الطلابمنمجموعةالحينذأ!كفيوامشعملت.والحديثة

دستورمنتجينالأخرىوالمواردالم!ضبةموادالقالوني!ت

القانونية.أ!ثايتاأهممنيعدالذيالعدل

الإسكندريةمكتبة

الإسكندريةبمديمةالمقامة

المكتباتأيتحهرم!لتكا

وكانت،القديمالعالمفي

مننسخةعلىتحتوي

البرديلمائفكل

وقتئد.المعروفه
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خروخعاكسةالنموفيالأوروبيةالجامعاتبدأتثم

فانتعشت.النهضةعصرإلىالوسطىالعصورمنأوروبا

فىخاصةالمكتباتنمووبالتالي،والأدبوالترجمةالكتابة

ميدتشيديكوسيموووضع.الأرستقراطيةالطقةأوساط

العصرفىالمكتباتأعظملإحدىالأولىاللبنةبفلورنسا

مكتبةان!:أنجلو.مايكلالمشهورالفنانصممهاالحالي

.الفاتيكان

لاستعمالالقديمةالصينمكتباتأنشئت.الشرق

تلكساعدتوقد.والأرستقراطيينوالملوكالطلاب

الأثرذاتالصينيةالتعاليموحفظتقدمعلىالمكتبات

خلالتدهوربفترةالشرقيمرولم.الشرقبلادعلىالكبير

واستعمالالمعرفةولكن،بالغرباسوةالوسطىالعصور

قليلة.فئةفيانحصرتالمكتبات

الذيالورقالصينيوناخترع.والطباعةالورق

بغدادإلىوصلحتىسواهدونالكتبطباعةناس!

فيالجلديللورقالمثالىالبديلوصاروأوروباومصر

وأعقبه.الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصفحوالي

الملحةللحاجةحتميةنتيجةكانتالتىالطباعةاختراع

العلمفىالرغبةلتواكبالكتبمنوالكثيرللمزيد

جوتنبرججوهانسالألمانىالخترعفجاء.والمعرفة

وبالتاليسريعا.اختراعهفانتشرالمتحركةبالطباعة

،ضرورةعليهاالحفاظجعلكا،الكتبأعدادتضاعفت

التىالمكتباتأولىمنكواحدةالفاتيكانمكتبةفأنشئت

الأرفف.استعملت

مكتبةالمشهورةالمكتباتمن.شهيرةمكتبات

،بلندنالبريطانىالمتحفومكتبةبأكسفورد،البودليان

،والفاتيكان،لورينشيانومكتبات،بباريسالوطنيةوالمكتبة

بألمانيا،برلينومكتبةبإيطاليا،والقومية،والأمبروزيان

بسانتالعامةتشيدرن-.سالتيكوفإيه.إمومكتبة

كاثرينالإمبراطورةأ!سستهاالتيروسيافيبطرمحبرج

الدولةمكتبةوتعد.الميلاديعشرالثامنالقرنفىالكبرى

الكونتأ!سسهاقدوكانروسيامكتباتاحجربموسكو،

اللاتينيةأمريكاأما.ام861عامرميانتسيفنيكولاي

مكتبةمثل:الجامعيةالمكتباتهيفيهاالمكتباتفأقدم

ومكتبةالوطنيةالمكسيكجامعةومكتبةدومينغوسانتو

ليما.فىماركوسسان

مكتبةالمتحدةالولاياتفيالجامعاتمكتباتوأقدم

التيالكونجرسمكتبةجيفرسونأنشأوقدهارفارد.جامعة

التالممعالقرنبدايةوفيبناؤها.أعيدثمالحربفياحترقت

بدأوقد.الحرةالإعارةمكتباتانتشرت،الميلاديعشر

لدورياتالقارئدليلالفهرستنظامشيكاغومكتبةأ!ن

.أم882عامالأدب

.م6381عامأسستهارفارد،جامعةمكتبة

فيالتطوركندافىالمكتباتحركةواكبتوقد

الجيزويتلكليةمكتبةأولفأنشئت،المتحدةالولايات

منتصففيللمكتباتالكنديةالجمعيةوأنشئت.بكويبك

فيالقوميةالمكتبةقامتنفسهالوقتوفى،العشرينالقرن

أوتاوأ.

نهايةفيالمكتباتنشطتونيوزيلندا،أسترالياوفى

ثمملبورنفيعامةمكتبةأولوقامتعشرالتالمحالقرن

ذلك.بعدببطءالمحليةالمكتباتانتشرت

مكتبةالانتسمىماهيبأممترالياجامعيةمكتبةوأول

الكومنولثبرلمانمكتبتاوهناك.سيدنيجامعةفيفيشر

بكانبرا.القوميةوالمكتبةوملبورن

التاسعالقرننهايةفينيوزيلندامكتباتأولىبدأت

مكتباتخدماتوقامتأوكلاند.فيالميلاديعشر

منجزءوهي،الحاليالقرنمنتصففىالمدرسيةنيوزيلندا

مكتبةكذلكتشملالتىالقوميةنيوزيلندامكتبةخدمات

.تيرنبولالإسكندر

بدايةمنذالمكتباتخدماتانتشرتفقدالهند،فيأما

الجامعاتمكتباتلطورتأنإلى،الميلاديعشرالتاصبعالقرن

العشرين.القرنبدايةفيبكلكتاالقوميةالهندومكتبة

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

تراجم

آرتشيمولد،ماكلي!قملفيل،ديوي

مشهورةمكتبات

الفاتيكانمكتبةالإسكندريةمكتبة

الكونجرسمكتبةالبريطماليةالمكتبة

الفرنسيةالوطنيةالمكتبةبودليادمكتبة
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ا،تتصالاا

لأد!ا

المعلوماتاسترحاع

المحث

ال!تتجليد

الكتبجمع

المؤلصحق

عمدالعزيزالملكدارة

تصميص،ديوي

الرقابة

لل!بالدوليشق!اا

الطحامحة

صلةذاتأخرىمقالات

القراءة

الكتا!

يكروليلمالما

المحطوطة

الكونجرسمكتمة

تصسيرو،ال!صبحرلمرم!ضمة

العامةعبدالعزيرالملكمكتسة

الوطنية!هدا!لكمحتمة

دالتصويرالسمح

الشحر

المعلوماتلطرية

الموضوععرعنا

اليومالمكتبة-أ

أحرىمعالها-دالمحتوياتتموخ-أ

التحدياترالمشاكلهـالأصسافاتو!

الم!ضباتخدمات-ج

العامةالمكتبات-2

الحدماتتوسعهـأ!الأطماحد!ات

ا!امةااي!خماتإدارة-والشماهـحدماتب-

اعامةاالم!ضاتدع!راحساراحدماتح

الخاصةأغئاتاحدمات-د

المدرسيةالمكتبات-3

الاشكدائيةالمدارسمكتمات-أ

التا!يةالمدارس!كتمات-ل!

والبحوثوالجامعاتالكلياتمكتبات-4

المحوتمكتمات-بوالحامعاتالحليات!كتبات

الخامةالمكتبات-5

اغا!سيةاالإيداخأوالطبعحقوقمكتبات-أ

المعلوماتعلم-6

العالمفىالمكتبات-7

اسياترقيوحسوبحمو!-والعربيةامكتبةا-أ

الأق!ىوانشرقأستراليازأوروداعر!ب-

التمحاليةأمريكا-حوالاتحادأوروباشرقخ

اللاتينيةأمريكا!ا)سالقا(السودييتى
العالميةالم!ضاتبرامج-يالأوسطاالشرق-د

إفريقياهـ

تاريخيةنبذة-8

الترقحروالطينمكتمات-أ

والطماعةالورق-والبرديمعتساتب-

شهيرةم!ضكباتزالحيواناتحلودمكتماتخ

الوسطىالعصور

أسئلة

القدممة؟المكتباتع!اليومم!صتاتتحتلصبم

المكتمات؟تواحههاالتيوالتحدياتالمشكلاتما-2

اصوم.ام!ضاتفيالتكمولوحيادور،قش3

بينها.ليماوقارداكا،امحاا!يال!صتهباتتطهورناقش-4

وظائفها؟أهمماوالعامةا!كتباتأ!اعأه!ما-5

!جتمعاتها؟المدرسيةالمكتباتتحدمكيرو-6

المهمة؟الأمورمنالمكتحةوأمينالم!ضاتتطويريعدلمادا7

مصريةمكتبةوأشهرأكبركانتر؟الإث!

الخطوطة.البردياتمنالقديمةلمقتنياتهانظرازمانهافي

الأولبطليموسمنكلالمصرل!ت،الحكاممنوطورها

تحتويكانت..مقالثالثالقرنفيوذلكالثانيوبطليموس

نأويحتمل،مخطوطةبردية04،لم...منأكثرعلى

استيلاءأثناءحدثقدمنهاجزءاأصابالذيأضلفاي!صن

حوادثوأثناء.م،ق47عامالمدينةع!ىقيصريوليوس

لاحقا.المدينةلهاتعرضتأختيالأخرىوالحريقالاستيلاء

المكتبة.:أيضاانو

،المتحدةللملكةالوطنيةالمكتبةالبريطائيةالمكدبهة

مرتبةفيوتعد،العالمفيالمكتباتأكبرمنواحدةوهي

انظر:.المتحدةبالولايات،ال!ضنجرسفيالوطنيةالمكتبة

المكتبةانظر:بفرنسا،الوطنيةوالم!ضبة،الكونجرسمكتبة

المكتبةتمتلك.الحجمحيثمن.الفرنسيةالوطنية

الخطوطاتمنومجموعات،كتابمليون51اكبري!انية

والتسجيلاتالبريد،وطوابع،والصحف،والحرائط

كتابكلمننسخةتلقائياالمكتبةوتتسلم.الصوتية

منالكثيرعرضويتم،المتحدةالممل!صةفييصدرجديد،

سانتفيام799عامافتتحالذيممامقرهافىالمكتبةكنوز

يتعلقمخطوطاالمجموعاتوتتضمن.بلندن،بانكراس

وكذلك،السيناتيكوسمخطوطةيسمىالمقدسبالكتاب

الماجناكرتما.الظر:الماجناكرتا.منأصليتيننسختين

المتحفمنجزءاالأصلفيالبريطانيةالمكتبةوكانت

اندماجخلالمنام739عامفيتأسستوقد.البريطاني

تلكمع،البريطانيبالمتحفالخاصةأصادرةاالموادمجموعات

)هوالوطنيةالبيبلوجرافيامثل،الأخرىالمعاهدأصدرتهاالتي

ليندنجومكتبةوموضوعاتها(الكتبمؤلفاتيسردليان

الإنسانيةالعلومقسمويوفروالتكنولوجيا.للعلومالوطنية

المكتبةوتحتفظ.والمراجعالمعلوماتخدماتوالاجتماعية

فيفروعولها.السابقالبريطانيالمتحورمكتبةموادبمعظم

وقد.بلندنكولينديلفي،أطصحفومكتبةبلندن،بلومزبري

،بانكراسسانتفيالبريطانيةلل!ضبةالجديدالمبنىصمم

بهاقامتالتيالأنشطةلمعظمفريدا،موقعايهيءكي،أضدن

تزويدمركزويوجد.العشرينمطاإلقرنمنذلندنمكتبة

فيالواقعةإسبا،بوممتونفيالبريطانيةالمكتبةفيالوثائق

الصحف،إعارةخدماتتوفيرعلىويعمل،الغربيةيوركشاير

للإعارةالوطنيالمركزمهمةكدلكويؤدي،المصورةوالن!خ

.الأخرىالدولوبينوبينها،المتحدةالمملكةداخل
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،المعلوماتوخدمالت،العلميةالمراجعبقسمويوجد

خدماتقسمأما.والتقنيةالعلميةالموادمنكبيرةمجموعة

التي،الجديدةالكتبلطبعاتقائمةفيصدرالبيبليوجرافيا

وإدارةالبحثقسمويشجع.المتحدةبالمملكةصدرت

.المعلوماتعلممجالفىالبحوثبرامجالتطوير،

أكسفوردلجامعةالرئيسيةالمكتبةبودليانمكثبلأ

خمسةمنمايقربعلىالمكتبةهذهتحتويإنجلترا.في

قوانينوتلزم.مخطوطةألفستينمنوأكثركتابملايين

مننسخةإعطاءبضرورةالناضعرينإنجلترافىالطبعحقوق

فيوذلك،بودليانمكتبةإلىبريطانيافيينشركتابكل

.الكتابهذامننسخةالمكتبةطلبحالة

أكسفورد،بجامعةالحاصةوالخطوطاتالكتببهابودليانمك!بة

فيبنيتالتيالقديمةالمكتبةصورةوهذه.باياتعدةالمكتبةوتحتل

.الميلاديعشراحسابعاالقرنأوائل

لمشاهيرالأصليةالخطوطاتالمكتبةمقتنياتوتشمل

عنتوقفتقدالأصليةالمكتبةوكانتالإنجليز.المؤلفين

التيالخطوطاتأساساتحويوهي،أم055عامالعمل

جلوستر.دوقهمفريللجامعةأهداها

وهو.أم206عامالمكتبةتأسيصبودليتوماسأعاد

منبالعديدللمكتبةتبرعحيث،إنجليزيوعالمدولةرجل

بتشجيعوقام،والأموالوالخطوطاتالجديدةالكتب

للمكتبة.بسخاءالتبرععلىالقادرين

.بيبرسالظاهرانظر:.الظاهريةالمكتبة

(.العامةالمكتبات)إدارةالمكتبةانظر:.العامةالمكثية

الكاثوديكية،الرومانيةالكنيسةمكتبةالفاثيكانمكتية

هذهتعد)إيطاليا(.بروماالفاتيكانمدينةفيومقرها

تضمفهي،العالمفيالمكتباتأهممنواحدةالمكتبة

القديمة.والكتبالخطوطاتمنونادرةمهمةمقتنيات

مأ447بينالفترةفيالخامحه!،نيكولاسالباباوأسسها

اليدوية.للمخطوطاتمكتبةلتكونأم4هوه

بالدرجةمخطوطاتمكتبةالفاتيكانمكتبةمازالت

منمليوننحوعلىتحتويأنهامنبالرغموذلك،الأولى

المكتبةهذهفيالخطوطاتعددويزيد.المطبوعةالكتب

000.13علىمايربومنها،مخطوطة07).00على

بالإضافةوذلك،النادرةالقديمةاللاتينيةالخطوطاتمن

وشرقية.إغريقيةمخطوطة000.4منيقربماإلى

للدارسين.متاحةالمكتبةهذهمقتنياتوجميع

المكتبة.:أيضاانظر

فيمكتبةبشكسبيرالخاصةفولجرمكتبة

أهموتضم.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتسيديواشنطن

عامىبينالبريطانيةالحضارةعنالكتبمنمجموعة

منمجموعةأهمأيضاتمتلكوهى.أم71وه4851

منأكثرالمكتبةوفيشكسبير.وليماعنالكتب

مجلد.000.225

الحريق،تقاومخزائنفيالنادرةبالكتبالمكتبةتحتفظ

كثيراتعرضالجمهور،لاستقبالصالةوبهاالهواء.ومكيفة

منذللاهتمامالمثيرةالنادرةوالأشمياءوالصور،الكتبمن

فيالصغيرالمسرحأعدوقد.الأولىإليزابيثالملكةعهد

العهد.ذلكفيالتمثيلمراكزنسئعلىالمكتبة

وهوفو!جر،كلايهنريام039عامالمكتبةأسر

فولجرترك.بنيويوركأويلستانداردلشركةسابقرئيس

مكتبةإنشاءعلىلوقفها،أمهيرستكليةلأمناءثروتهكل

بشكعسبيرالخاصةفولجرمكتبةإلىويفد.كبرىأبحاث

التاريخعفيللبحث،العالمأرجاءمعظممندارممون

.ام329عامللمكتبةالجميلالرخاميالبناءتم.والأدب

فاس.انظر:.القرويينمكتبة

ا!لمىا!كأور!ات!!لىا!صسهكتبة

فىالمكتبةهذهتقع.قيمةوأكثرهاالعالمفيالكبرى

مكتبةوتحتويكولومبيا.بمقاطعةسيديواشنطن

بما،موضوعمليون48علىمجموعاتها،في،الكونجرس

وملايين،ونشرةكتابمليون02منأكثرذلكفي

والأفلاموالخرأئطوالخطوطاتالحفر،ومطبوعات،الجداول

المكتبةوتمتلك.والتسجيلاتوالصور،المولمسيقيةوالمؤلفات

قبلطعتكت!)وهي،البدايةكتبمنمجموعةأكبر
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الرئيسيةالمطالعةقاعة

أكبرالكونجرسلمكتبة

الولاياتفيعامةم!ضبة

يأتى.الأمريكيةالمتحدة

معظمم!اررارسوداإليها

الالم.سحاءأ

المجموعةوهذه.الغردىأحصةانصفشيأم(105عام

اس!صتابامن!!املةنسخةفيئهابما،كتاب0065تتضمن

فيطبعغرلىكتابأولوهو،جوتنبرجطبعة،المقدس

الغربي.العالم

53منالمؤلفةالمكتبةمخطوطاتمجموعةوتمثل

وثقافتها.الأمريكيةاالحياةجمئمظاهر،مخطوطةمليون

كلأوراقالمتحدةأ!لاياتاتاريخمجموعةوتتضمن

كالفنحتى،واشنطنجورجمنبدءاتقريبا،رثيس

والصينيةواليالانيةالروسيةالمكتبةمجموعاتأما.كوليدج

العاخم.فيالمجموعاتأكبرمنفهي

علىالمساعدةفيللورصبةالأولىالمسؤوليةوتتمثل

.المتحدةالولاياتل!صنجرسالمراجعوتوفير،البحث

خدماتها،وسعت.وطنيةمكتبةعم!تعملأيضا،ولكنها

والمكتبات،الحكومةوكالاتلتشم!،السنينبمرور

الكونجرسمكتبةويدير.الناسوعموموالدارسينالأخرىا

بموافقةالمتحدةالولاياترئيسيعينهالذيالمكتبةأمين

.الشيوخمجلصر

معلوماتالأحرىلل!ضباتالكونجرسمكتبةوتوشر

وفي،ممغنطةوأشرطة،مطبوعةبطاقاتعلىفهرمعية

برنامجعبرالناشرينإلىالمكتبةوتقدم.الكتبفهارس

أضطئمباشرةفهر!ميةمعطياتالنشرفيالفهرسةيدعى

لصفحةالخلفيالوحهعلىالعادةفيوت!صن،الكتبفي

لاكتباالأخرىالمكتباتال!صنجرسمكتبةوتعير.الغلاف

بنسخالراغبينوتزودآحر،م!صانمنعليهاالحصوليمكن

بطريقةكتباأيضاالمكتبةوتوفر.أخرىوموادمصورة

والمعاقين.المبصرينغيرالقراءإلىمسجلةوكتبا،بريل

فىتساعدمتعاونةفرعيةم!ضبة061مرحترأوهناك

المواد.تلكتوزيع

التأليف.حقوققوانينيديرالم!صتبةمنقسماوهناك

يطلبنشرةكلمننسختانالمكتبةفيتودعأنويجب

الموضوعاتالمكتبةوتنتقي.التأليففيحقهحمايةمؤلفها

ال!يداعات.هذهمنلمجموعاتها

000.5لهاوقدم.أم008عامالمكتبةنجرسال!صأنشأ

الكابيتولمبنىفيغرفةوإنشاءال!ضبلشراءدولار

دمرتالأولىالمكتبةوهذه.المكتبةأجلمن()الكونجرس

.الكابيتولالبريطانيونأحرقعندما،أم481عام

عاموفي.جديدةم!ضبةبناءال!صنجرسبدأالفوروعلى

جيفرسونتوماسمكتبةالكونجرساشترىام581

وتابعت.كتاب000.6حواليضمتأشياالخاصة

كانخطرأأكثرها-عدةحرائقمنالرغمعلىنموهاالمكتبة

عاموفي.بالمجموعاتالأضرارألحق-أم851عام

الرمليالحجرمنجديدمبنىإلىالمكتبةانتقلتأم798

لأنها،الكابيتولمنالشرقإلىوذلك،اللونالرمادي

فىبهاالاحتفاظيم!شلالحيثالاتساعمنكانت

ولايةمرمرمنملحقبنيأم389عاموفي.أعابيتولا

مأ089عاموفي.ملاصقمو!علىالأبيضجورجيا

بناءأكبروهي،التذكاريةماديسونحيمسعمارةبنيت

عاممبنىتسميةأعيدتالوقتهذاوفي.العالمفيم!ضبي

ملحقتسميةوأعيدت،جيفرسونتوماسباسمأم798

مبانيمساحةوبلغتآدمز.صنمبهنى،3أم389عام

الطوابق.منهكتارا92مجتمعةالثلاثةالمكتبة

تصنيف.،الكونجرسمكتبة:أيضاالظر
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مكتبةتصنيفتصئيص.الكولجرس،مكدبلأ

مكتبةفيالموادلترتيبيستخدمالذيالنظمامهوالكونجرس

جامعية،مكتباتالنظامهذأوتستعمل.الكونجرس

فيأكبرإيضاحايوفرفهو.عديدةكبرىبحثومكتبات

ديويتصنيفمنللتوسعأرحبوموضعا،الميادينأكثر

تصنيف.،ديوينظر:ا.العشري

منطاقماالكونجرسبمكتبةتصنيفكلويمثل

يدلالطاقمفىالأولفالحرف.والأرقامالكبيرةالأحرف

كبرياتمنمجالاوعشرينواحدمنواحدمجالعلى

التصنيفعلىالثانىالحرفويدل.المعرفةمجالات

الرقمويمثلالأكبر،المعرفىالمجالتحتالمدرجالفرعي

إليهاتشيرالتيالعامةالمعرفيةوالمجالاتمعينا.موضوعا

هي:الطاقممنالأولىالحروف

النفسوعلمالفلسفة!()بي.عامةمعارفول()إيه

الجغرافيا(ك!)جي.التاريخ3(إفإلىح)سي.والدين

الاجتماعية.العلوم*()إتش.والترويحوالأنثروبولوجيا

التربية.ط()إل.القانونخ(()كيه.السياسيةالعلومأ()جميه

اللغةع()بي.الجميلةالفنوني!()إن.الموسيقىالاأ()إم

الزراعة.3()إس.الطب"()آر.العلوم4()كيو.والأدب

ك!()فى.العسكريةالعلومى()يو.التقنيةعلوم+()تى

.المكتباتوعلمالفهرسة2()زد.الملاحيالعلم

لمؤلفهبأمريكا،الشهيرةالأشجاركتابفمثلا:

الكونجرسمكتبةفييندرجالكتابهذا،.لر.جريموليم

فالحرف481(،،.4)كيو.كيه:الطاقمهذاتحت

والحرف.العلوموهوالعامالمعرفيالمجال:يعنى"()كيو

العامالمعرفىالمجالعنالمتفرعالتصنيف:يعنيك!()كيه

الموضوعإلى!481الر!أمط.النباتعلموهو:

الشمالية.أمريكاأشجاروهونفسه

الأولىالسنواتفيتصنيفهانظامالكونجرس!مكتبةطورت

الكتب.منمجموعاتهانظاماتساعأجلمنالعشرينالقرنمن

تصنيفيرقم000/6حوالييعدلونأويضيفونفيهافالختصون

.الجديدةوالمعلوماتالجاريةللأحداثتحسباعامكل

وأبالحافلةشعبيهةبمحركعربةا!ا!

بالكتبالممتلئةبالرفوفومرصوصة،المقفلةالشاحنة

يحتاجهبماالمحليالمجتمعلتزويدوتستخدم،الأخرىوابواد

مكتبية.خدماتمن

متنقلةمكتباتالعامةالمكتباتتستخدمماوكثيرا

المكتباتوتعدللجمهور.خدماتهالتوسيعوسيلةبوصفها

الناسبحاجاتتفيلأنهاالخصوصوجهعلىنافعةالمتنقلة

أنهاكما.المدينةأوالبلدةعنكثيراتبعدمناطقفيالمقيمين

القليلةالسكانيةالكثافةذاتللمناطقمكتبيةخدماتتوفر

للمكتبة.دائممبنىلإقامةالشروطفيهالاتتوافرالتى

المكتباتالمتحدةالولاياتفي،المتنقلةالمكتباتوتسمى

بريطانيا،فىالمكتباتمنالنوعهذاطوروقد.السيارة

الثانية.العالميةالحرببعدالأمريكيةالمتحدةوالولايات

بحثيةمكتبةالعاملأعبدالعزيرالملكمكتبة

فيرسمياأفتتحتالسعوديةالعربيةبالمملكةالرياضبمدينة

أربععلىالمكتبةأقسامتشتملهـ.أ804رجب01

العربية،والمراجعللكتبوقاعات،للاطلاعقاعات

الجارية،والدورياتوالصحف،الأجنبيةوالمراجعوالكتب

والمقتنياتوالخطوطات،والبصريةالسمعيةوالمقتنيات

وكتب،المجلدةوالدوريات،الحكوميةوالمطوعات،النادرة

عبدالعزيزالملكوقاعةالفنيةالأقسامجانبإلى،الأطفال

وغيرهاوالوثائقالمطبوعاتمنالمكتبةمقتنياتتضمالتي

سعودآلعبدالعزيزالملكبسيرةالخاصةالتراثيةالموادمن

رصيدبلغعمرهامنالثانىالعاموبانتهاء.المملكةوتاريخ

35.1و.عربىكتابألف35المقتنياتمنالمكتبة

مخطوطا184وأصليامخطوطا744وأجنبيكتاب

03و.عربيةدورية444ومصورانادراكتابا27ومصورا

!ارا251و.حكوميةمطبوعة52.1وأأجنبيةدورية

وبجانببكثير.ذلكتفوفالأرقامفإنالانأما.للأطفال

فىتتمثلوثقافيةعلميةنشاطاتللمكتبةفإنكلهذلك

.المعارضوإقامةالمطوعاتونشرالندواتإقامة

الوطنية.فهدالملكمكتبة،المكتبةأيضا:انظر

عاماطلاعمكتبةالوطنيةفهدالملكمكتبة

عامأنشئتالسعوديةالعربيةبالمملكةبالرياضوبحوث

للفهرسةأقساماالمكتبةمبنىويتضمنهـ.ا014

والترقيموالتسجيلوالتزويد،،والتكشيف،والتصنيف

والتخطط،،المرجعيةوالخدماتوالدراسات،الدولى

والوثائقالنادرةوالكتبوالخطوطات،والإيداع

قاعةهىبالمكتبةالرشسيةوالقاعةوغيرها.،والمسكوكات

رئيسيةقاعاتخمستتضمنالتيالمستفيدينخدمات

المملكةمعلوماتومركز،والعثمانيةالتركيةللكتب

الصحفية،والملفات،والبصريةالسمعيةوالوسائل

بنهايةالمقتنياتمنالمكتبةحصيلةبلغتوقد.والدوريات

دورية942.2وكتابا222اهـ415.363عام

3301وشريحة8822ومصغرافيلما48722و

81301.ومخطوطا37612ونثرة11.و.70مخططا

79.4واخريطة782وأطابعا54321ونادراكتابا

مدمجاقرضا4261وصحفياملفا18وأجامعيةرسالة

792011وفيديوشمريط222و.أسطوانة803و
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18ومصحفا56وصورة.638وأأطالس6ووثيقة

ولل!خبةسجلا.264ومسكوكا22ء4وأشساهدا

حيثالمطبوعاتإصدارعلىتشتملمتنوعةنشاطاتأيفسا

الندواتوعقدأهـ،541عامحتىكتابا56أصدرت

.المعارضوإقامة،والمؤتمرات

العامة.عبدالعزيزالملكمكتبة،المكتبةأيضا:انظر

بمقاطعةسيدنيبمدينةبحثمحتبةميتشلمكتية

منأكثرعلىالمكتبةتحتويبأستراليا.ويلزنيو!عاوث

منآلا!عدةإلىإضافةمطوعكتاب000.002

يعالجفيهاالمجموعاتنظامانكما،والخرائط،الخطوطات

إلىإندونيسيامن،الهادئالمحيطبمنطقةلتعلقموضوعات

سميتوقد.الجنوبيالقطبإلىأغلبيناومن،هاواي

ديفيدالثريالأسترافيأحضباجامعإلىنسبةالمكتبة

كبيروقصمعبمجموعتهاوصىأتياميتشلسكوت

.م7091عاماعامةاويلزساوثنيولمكتبة

الشراء،وعملياتالهداياطريقعنالمجموعةتو!ميعتم

اشتىويلزساوثنيوبمكتبةميتشلجناحفيوأودعت

أمحلماءواللأسساتذةمتاحةوهي.أم019عامافتتحت

العليا.الدراساتوطلبة

.سكوتديفيد،ميتشل:أيضاانظر

المكتباتإحدىالفرنسيةالوطنيةالمكتبة

الوطنيةالمكتبةوتعتبر،باريسومقرهاأوروبا،فيأضخمةا

وأهمهاالمكتباتأعرقمنواحدةوهي.الفرنسيللشعب

طبعتمطوعةأيم!بسسحةالمكتبةوتحتففأ.العالمفي

مطبوعمجلدمليون02نحومجموعاتهاوتشمل.بفرنسا

ألف06و.مخطوطألم!16وهمجلةألف05و.

ونحوالضوئيةوالصورالنقوشمنمليوناأوهخريطة

المنقوشة.أممريمةاوالحجارةالعملةمننوعألف004

الفرنسيةالوطنيةالمكتبةمحطوطاتمنكثيرنقلت

أنشأهاالتياللوفر()مكتبةالملكيةالخامستشارلزمكتبةمن

لمكتبةالآخرالبعضملكيةترجعبينماام،367عامتشارلز

القرنوفي.بفرنسابلولسومقرهاالمالكةفالويسأسرة

بدممكتبةالأولفرانسيسالملكقامعشر،السادس

مكتبته.معبلولس

المكتبة:أيضاانظر

فيرئيسيبدورقامواالهولنديونالمكتشفون

فيهااكتشفالتيالفترةم!دايةوذلكأمشراليا،اكتشاف

يكونأنالمحتملومن.الأستراليةالقارةالأوروبيينلاقي

أوائلمنلوديوكسزوجانجانزوليمالهولنديالىالبحاران

أبحراقدكاناأنبعدأمشرالياقارةشاهدواالذينالأوروبيين

.أم606عامفىيورككيبجزيرةشبهساحلامتدادعلى

أم161عامفيبرويرهيندريكالهولنديالملاحواكتشف

نأبعد(،الحالية)إندونيسياالهندشرتمنطقةإلىجديداممرا

وقد،الشمالإلىمتجفاالصالحالرجاءرأسمنشرقاألحر

حيثشرقاوأبحرواالهندشرقالهوأخديينمنكبيرعددعبر

عامفىهارتوجديركبينهممنوكانأستراليا،إلىوصلوا

بيلسيرتوفرانسوا،أم627عامفينولمجص!وبيتر،ام616

إبحارهاأثناءالسفنبعضتحطمتوقد.أم962عامفي

.أم656عامفيدراجو!جيلتسفينةبينهامنوكان

التيالمنطقةأم617عامفىفلامنجديوليمواكتشف

.بيرثحاليابهاتوجد

المنطقةهذهأنالأرضهذهشاهدواالذينكلورأى

حاكمديمنفانأنتونيولكنللاستثمار،تصلحولا،قاحلة

أبلأم246عامفيأرسلأ!ولمديةاالشرقيةالهندجزر

قدرامعهتاسمانوجلب،القارةلاكتشاثتاسمانيانزون

االمعلومطتالحغرافية،ولكنهذهالمعلوماتلم
منصبير

يأيجدلمأنهوخصوصاأ!وأصسديةاالسلطاتانتباهتجذب

الهولنديةالاكتشافاتشترةوانتهت.للتجارةحقيقيةفرص

.تاسمانمهمةالتهاءمعالأ!عتراليةالمياهحول

وأصحمأقدمإحدىوهي.لاريصمقرهاالفرنسيةالوطنيةالمكتبة

أورو،.!ىالمكتبات
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ور!!؟؟زر!ءلأصى!أ-*؟!3علا3؟علاوء!-7،هـ-أ036)مكتومألراشدبنمكتوم

كاس!غ!!سفي3!؟كا3*!!!خالمتحدةالعربيةالإماراتدولةرئيسنائب(.-ام149

في!ىسء3*لألأ+صضش7ءى"س3موصكلطكللىيوحفيتعليمهتلقى.دبيإمارةوحاكمالوزراءمجلسورئيس

في؟؟؟!!-زريمخد+لأ!-شصبكئكللم!لإثوديفمنصبوشغل.المتحدةالمملكةفيدرسثمدبيمدارس

لأى7"!!؟؟رسء4لآء3؟ع7!؟خ/ص!*س74/!كبيرةمسؤولياتوتحملمبكروقتمنذدبيإمارةعهدولي

عص؟-ع!!؟3عزرغفيلإعع3ص؟!فيء/!ا"لم.مكتومالسعيدبنرأشدالشيخوالدهجانبإلى

لأننل!7!؟لأ-!!لح!يخ!-؟علاخ-إد!رلم!نخير!س!لا!ا*فئيلىحتيمبعدتثككيلهاتمحكومةلأولللوزراءرئيساأصبح

كاكاىفيفي!!37؟تجأ*؟3؟!لأ،خ7؟ضلابراي!ىافيديسمبرمنالثانيفىالمتحدةالعربيةالإماراتدولة

بر7؟3س7!4لاوععلأ!ع!قئلأع3برننء-بر!؟?ى"لإس.والثالثةالثانيةالوزارتينرئاسةوتولىم1791

المكثفاتأنواعبعضالم!فأصاءالسموصا!أصدرم0991نوفمبرمن12وفي

الإماراتدولةرئيسنهيانالسلطانبنزايدالشيخ

التيارسريانيصدأنيمكنكما،المتناوبالتيارسرياندولةقياممنذللوزراءمجلسخامسبتشكيلمرسوما

توليفيمكن،للمكثفأخرىأجهزةوبإضافةالمستمر.المجلعم!.لهذارئيسامكتومالشيخومازالالعربيةالإمارات

الختلفة.المحطاتتستقبلبحيثوالتلفاز،المذياعأجهزةمكتومالشيخالسموصاحبأصبح،والدهبوفاة

الدوائرفيالمستعملةالحدشةالمكثفاتبلغتوقدالعربيةالإماراتدولةلرئيسونائبادبيلإمارةحاكما

يمكنلابحيثالحجمصغرمنحداالمتكاملةالإلكترونية21فيللاتحادالأعلىالمجلسأصدرهقراربموجبالمتحدة

فىالدوائرهذهوتستخدمبالمجهر.إلامشاهدتهارئيساتعيينهعلىالموافقةالمجلسقرركما.أم099أكتوبر

،المصغرةوالحواسيب،الرقميةوالساعات،الحاسباتالوزراء.لمجلس

.الأجهزةمنكثيرةأخرىوأنواعيخيم،يه!ء!!!42!كالا،كا7،!؟ع3!؟،مكتومالشيخويعرف

فلزيينلوحينمنالمكثفشكون.المكثفعملطريقة!ص!سكالآلا!3-يرءءلا؟بالبساطةمكتومآلراشدبن

وفى.الكهربائيالعازلتسمىعازلةمادةبينهماتفصل،3صص1سصنم3كا!3!7!!الصدرورحابةالأفقوسعة

مثلللكهرباءبمصدرالمكثفيوصلالحالاتمعظملا-كا!بذل.الاطلاعوحسن

لوحيأحدمنالكهرسائيةالشحنةتنسا!وعندما.لطارية:" ..السبابلرعايهكبيراحهدا

شحنةيكتسباناللوحينك!فإنا!خر،اللوحإلىالمكثف71!7وحثهمبمتطلباتهموالاعتناء

موجبةشمحنةاللوحينأحديكتعسبحيث،كهربائيةءىلإلمكا؟صعالعلميالتحصيلعلى

جهدفرقاللوحينبينيتكونوعندئذ.سالبةشحنةوالآخر؟أ!!973منقدرعلىليكونوا

مصدرعناللوحانفصلوإذاالجهد.يسمىالقدرةفيراشدبنمكتومالشيخكما.وطنهمتجاهالمسؤولية

الشحنةفإنببعضهما،السلكانووصل،الكهربائيةالقدرةبمختلفبالرياضةاهتم

اللوحين.منتنسابالكهربائيةعنايةأولىكما-والمالالوقتمنالمزيدلهاووفرأنواعها

الكهربائيةالطاقةتخزينعلىالمكثفقدرةوتسمىوالخيولالهجنممباقاتمثلالتراثيةالرياضةبأنواعخاصة

الرقيقوالعازلالكبيريناللوحينذيوللمكثف.السعةالاباءتراثعلىحفاظا،الزوارقوسباقاتالأصيلةالعربية

اللوحينذوالمكثفبهايتصفالتىتلكمنأكبرسعةوتشجيعالثقافيةللحركةخاصةرعايةوأعطىوالأجداد،

علىأيضاالسعةوتتوقف.العريضوالعازلالصغيرين.الفكريوالعطاءالإبداععلىوحثهاوالمواهبالكفاءات

الكهربائى.العازلجودةمستوىوالعمرانيالحضاريبالمستوىالنهوضفيبارزبدورقام

وفيمختلفةموادمنالمكثفاتتصنع.المكثفاتأدواع.متميزةمكانةالإمارةهذهأعطىالذيالأمر،دبيلإمارة

المادةلنوعوفقا-وتصنف،مختلفةوأحجامأشكالفيبناءةبجهودمكتومالراتمدبنمكتومالشيخأسهم

تشملالاستعمالشائعةوالمواد.كهربائياعازلأالمستعملةلرئيسكنائبموقعهخلالمنالاتحاديةالمؤسساتعملتعزيز

بالزيت.المبللوالورقواللدائنوالمايكاوالزجاجالخزف.المتحدةالعربيةالإماراتبدولةالوزراءمجلسورئيسالدولة

منشكونالمكثفاتمننوعهنالكالمثالسبيلوعلى

ضيطينبينمحصكوربلاممتيكلعازلمنرقيقةطبقةشمحناتشكلفيالكهربائيةالطاقةتختزنأداةالفكتف

العازلهووالبلاستيك.الألومنيومرقائقمنطويلينالكهربائيةالدوائرفيبكثرةالمكثفاتتستخدم.كهربائية

.الفراغلتقليلوالملفالبلاستيكويطوى.الكهربائيينظمأنالمكشفيستيم،المثالسبيلفعلى.والإلكترونية
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وتستحدم.خاصةلأغراضالمكثفاتبعضتصمم

لدىحاصة،الصناعةفىكثيراالإلكتروليتيةالمكثفات

الم!ضفاتهدهألواحبينويوضعالكهرباء.توليدشركات

محلولفىغمرتأنسبقأ!رقامنرقيقةصمحيفة

تحوينويسببللكهرباءموصلمحلولوهو،إلكتروليتي

الأأ!اح.أحدسطحعلىكهربائيعازل

الأدواتفيالزيتىالعازلذاتالمكثفاتوتستعمل

معدنيزيتمنالعارلويتكونعاليا.جهداتتطلبالتي

.الألواحمنصفوفبينيوضع

الإذاعةمحطاتلانتقاءالتوليفمكثفاتوتستعمل

فيالتوليفمكثفاتمننوعوهنالك.المطلوبةوالتلفاز

منمجموعت!تبينعازلآالهواءيستخدمالمذياعأجهزة

شغيربحيت،المجموعتينإحدىتحريكويمكن.الألواح

السعة.تتغيروه!صذابينهما،الفاصلالهواءحجم

،لايدن،الكهربائيالعازلالفاراد،أيضا:وانظرقا

.(اسحاريةااضوريات)التوربينا:نظرا.رفيا!

م(.731؟-أهـ،12؟-)الهدئيمكحول

الشامي.أطهاعبدأبوالهذليمسلمأبيبنمكحول

منجماعةعنمرسلةأحاديثروى،حافظفقيهمحدث

مولىوصارمسبى.ب!صالومولده"شارسمنأصله.الصحابة

الحديث.طلبفىورحل.وتفقهأعتقمصر.منلامرأة

مصر،فىعتقتأحلم،اطلبفى!لهاالأرضاطفت:قال

!ثالعراتأتيتثمأرى،فيماحويتهإلاعلمالهاأدعفلم

أتيتثم،أرىفيماحويتهإلاعلمابهماأدعفلمالمدينة

وجدتهإلاشيئاصدرياستودعتما:وقالفغربلتها،الشام

توفي.وبهابدمشقاستقرأريد.حين

.مكرزلسلومان!:.سلوم،مكرزل

مكرزلنعومأم(.329-ا867لرصم!رل،

إلىوهاجر(لبنان)جبلالفري!صةفيولد،لبنانىصحفي

فيمدرسةوأنشألبنانإلىبعدهاعادقصيرةفترةمصر

إلىفهاجرأمريكاإلىأحرليةاالهجرةبوفودتأثر.قريته

ومحاسبا.مدرسافيهاحياتهوبدأأم098عامنيويورك

أم298العصرجريدةفأنشأالصحافةإلىانتقللكنه

عادثمطويلا.تعمرلملكنهاالجلاتينعلىيطعهاوكان

فبرايرمن22فيفيلادلفيامنالهدىجريدةفأصدر

حروفالهاجلب.ملونغلافذاتأممبوعيةام،898

نيويوركإلىبهافانتقل،وانتشرتمصر.منللتنضيد

أولكانت.ام209أغسطس!2ءفييوميةوأصدرها

.هناكتصدرتزالوماأمريكافيتصدرعربيةيوميةجريدة

لنصرةمجندةالعامةومقالاتهاصاحبهاافتتاحياتكانت

.انذاكالعنصريالتمييزضدأمري!صافيالعربيةالجالية

وطنية.ومواقفقويقلمصاحبمكرزلنعوموكان

تحتتوفيوهناكبارلس،مؤتمرفيالجاليةلتمثيلذهب

والتعب.اللإرهاقوطأة

جمالمنظور،ابنان!:.الإلمحريقيمكرمابن

الدين.

.مكرمعمرانظر:.عمر،مكرم

عندلزقيأولإسمتخدامأشياءصناعةفنالمكرميلأ

فيامشخدامهاويمكن.ونظمهاوالحيوطالحبالعقدطريق

إلىإضافة،والمحافظكالأحزمةوملحقاتهاالملابستصنيع

وتربط.الأخرىالزينةموادوبعضواسشائر،،المنحوتات

والعقد.المكرمياتلصنعبعضهامعبعفالخيوط

الشراعية.والعقدةالوتد،عقدةهيالمستخدمةالأساسية

هذهتربطأنويمكن.المجدولةوالوصلاتالعقدانظر:

غيرأشكالفيأخرىعقدمعأوملعضها،العقد

وبعض،والريشالخرزويستخدم.التنظيماتمنمحدودة

التنويع.فيرغبةوذلكربطهاطريقعنالصغيرةالأشكال

العقدطورواقدالعربالنساجونيكونأنالمحتم!!ومن

لممكرميةكلمةولكن.الميلاديعشرأضالثاالقرنخلال

وجاءت.الميلاديعشرالخامسالقردفيإلاتستخدم

وقد.المنديلأوالمنشفةوتعنياكتركيةأوالعربيةمنال!طمة

عقدمنعدداعشرالتاسعأغرناخلالالبحارةامشخدم

.والشبكاتالزجاجأغطيةفيالختلفةالمكرمية

أنماطفيالملوسةالمجدولةالخيوطمختلفلعقدنسحهاقئاللكرمية

جميلة.زخرفية

2،لأ!
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ويكتنفها!.التدفقسريعةالجداولحريادم!تآكلتوقد،صيقةعميقهالانحدار،شديدةسفوحذاتالوعرةاللكسييهةمادريشراجبال

الواسعة.المكسيكنجودمنالعربىالوفالجبالمنالسلسلةهذهيحدلعد.تكتشفلمالتىالموحشةالبريةالمناطق

المكسلك

اللاتينية،أمريكاشمالأتصىتمميدولةالمكسيك

المكسيك،دولةوتفوقالأمريكيةالمتحدةالولاياتوجنوبي

الغربىالنصفدولجميعالسكانى،حجمهاحيثمن

والبرازيل.المتحدةالولاياتباستثناء،الأرضيةالكرةمن

وتعتبرمدنها،أكبرسيتيمكسيكوالمكسيكوعاصمة

العالم.مدنأكبرمنواحدةأيضا

ضخمة،مدناالسنينمئاتقبلالمكسيكهنودأنشأ

للعد،نظاماوابتكروا،بهمخاصازمنياتقويماوطوروا

سقطتوقد.الكتابةأشكالمنشكلاواستعملوا

سنةالأسبانبيدالمكسيكيةالهنديةالأزتكإمبراطورية

مستعمرةعام003لمدةالمكسيكوظلت.ام521

الزراعةطرقفيتغييراتالأسبانيونأدخلوقد.أممبانية

والدين.والصناعةوالحكم

فيثالثةعرقيةمجموعة،الأسبانيالاستعمارإبانبرزت

أغلبينتميوحاليا،،أوروبيةهنديةأصولإلىتنتميالمكسيك

المولدين.باسمتعرفالتيالمجموعةتلكإلىالمكسيكسكان

لاوهذا،متباينوالمناخمتنوعةالمكسيكفيالتضاريس

المكسيكوتغطي.العالمدولمنقليلفيإلايوجد

يقاربماتشغلمتموجةوهضاب،شاهقةجبليةسلاسل

غاباتالمكسيكفيوتوجد.المكسيكمساحةثلثيمن

خصبة.أوديةوسهول،جافةوصحارمدارية

أهممنوالسياحةوالتعدينوالزراعةالصناعةتعد

الصناعيةالمنتجاتأبرزومن.المكسيكيالاقتصادموارد

والمنتجاتوالملابسالكيميائيةوالموادوالإسمنتالسيارات

ثمنحواليالزراعيةالمحاصيلوتحتلوالفولاذ.الغذائية

تسودهاأنفإماالأراضيبقيةأما،المكسيكأراضيمساحة

وم!ح.لكراعةصالحةغيرأو،جبليةأنهاأو،جافةظروف

المنتجةالرئيسيةالعالمدولإحدىتعدالمكسيكفإنهذأ،

السكر.وقصبوالبرتقالالشاميةوالذرةوالقطنللبن

العالمدولمنوهي،المعدنيةبمواردهاغنيةالمكسيك

احتياطياتالمكسيكوفي.الفضةإنتاجفيالرئيسية

والملحوالرصاصوالذهبالنحاسمعادنمنضخمة

بعيدزمنمنذمهماكانفقد،النفطإنتاجأما.والكبريت

خلالالنفطمنالجديدةللاكتشافاتوكان.المكسيكفي

دورالمكسيكفيالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

المجلا!.فىالنفطصناعةأهميةتعزيزفيبرز

+
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،أم821سنةأسبانياصا!حتقلالهاالمكسيكنالت

شرععندما،أم019سنةفياجتماعيةثورةونشبت

الاجتماعيةالعدالةأجلمنطويلكفاحفيالمكسيكيون

الأراضيعلىالحكومةاستولتوقد.الاقتصاديوالتطور

أراضييملكونلاالذي!المزارعينعلىووزعتهاالإقطاعية

وطنياتعليميانظاماالمتعاقبةالحكوماتأسستوقد.زراعية

ونفذت،المستشفياتوأنشأت،للجميعأضعليمافرصيتيح

الإسكانية.المشاريع

الحكومةأخذت،العشرينالقرنمنالأربعينياتومنذ

هذهولكن،النفطواستخراجالتعدينتطويرتشجع

بمالسريعالسكانيالنموتجارلمالاقتصاديةالإصلاحات

ومشاكل،صعبةاقتصاديةظروفاتواجهفالبلادلذلك

الم!سسيكسسكانثلثعلىيزيدماويعيش.جمةاجتماعية

برامجمنأعديداتنفيذالحكومةوتواص!!الفقر.ظلفي

.الفقيرةللفئاتالمساعدات

الحكمنظام

يضما،فيدراليجمهوريالمكسيكفيالحكمانظام

السلطةأما.والقضائيةوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطة

اتخاذيتمخلاأ!اومنالبلاد،رئيسفيرأسها،التنفيذية

الدولة،سياساتوبلورةالبلادبشؤونالمتعلقةالقرارات

الضريبيةالإيراداتوتوزيعالقوأنينمشاريعواقتراح

ومقاطعة،ولاية31إلىالمكسيكوتنقسم.الفيدرالية

ومجلسمنتخبحاكمولايةولكل.واحدةفيدرالية

81للغمكسي!يأمملمكفولالانتخابوحق.تشريعي

أكثر.أوعمرهمنعاما

علىكبيرتأثيرالدولةلرئيس.الوطيةالحكومة

أصسلطةافيالمهمةالمناصبذويكلإنحيثالحكومة

قبلمنمباشرةغيربصورةيعينونالبلادفيالتنفيذية

رئاسيةلفترةالدولةرئيسالشعبوينتخب.نفسهالرئيس

فترةالرئيسينهلموإذا.واحدةولمرةسنواتممتإلىتمتد

للدولةرليساختياريتما،ال!وفمنظرفتحترئاسته

عامة.أوامشثنائيةانتخاباتإجراءحينإلىمؤقتةبصورة

مجلسمنالمكسيكفىالتشريعيالمجلسيتألف

مجلسأعضاءانتخابويتم.النوابومجلعمى،الشيوخ

ويبلغ.ممنواتستلمدةعضوا64وعددهمالشيوخ

عضو002انتخابيتمعضو005النوابمجلسأعضاء

ثلاثالنيابيةالفترةوتبلغ.الانتخابيةالمقاطعاتمنمنهما

مجلمم!فيالمنتخبالعضويخدمأنويمكن،سنوات

نيابية.فترةمنأكثرالنواب

لمدةالولاياتححامالسكانينتخب.المحليةالحكومة

ويمكن.سنواتثلاثلمدةالولاياتونوابمشواتست

مجلسموافقةبعدالولايةحاكمعزلالدولةلرئيس

الضريبيةالإيراداتمن%01منأقلتقديمويتم.الشيوخ

علىلإعانتهاالمحليةوالمؤسساتالولاياتمؤسساتإلى

.أ!لاياتافيالعامةالمشاريعتنفيذ

أكبرالثوريالدستوريالحزبيعد.السياسيالنظام

سنةالحزبهذاتأسيستم.المكسيكفيالأحزاب

الذينهمأنهمالثوريونالدستوريونويعتقد.أم929

للثورةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأهدافبتحقيققاموا

الحزبالثوريالدستوريالحزبظلوقد.المكسيكية

ظهرتعندماأم،889عامحتىالمكسيكفيالحاكم

الجبهةوحزب،الوطنيالعملكحزب،المعارضةأحزاب

موجزةحقائق

سي!ى.سيكلم!:العاصمة

الأدسالية.ا:الرسميةاللغة

أح-102158.2:المساحة

البحر.سطحمستوىعرم0075:ارتفاعأعلى

رئاسية.دبمقراطية:الحكومةشكل

(.مشوات6مدتهارئاسةلفترة)ستح!اشئيس:التنفيذيالرئش

افوابومجلسعضوا(46)الشيوحمحلس:التشريعيةالسلطة

عصو(.005)

قضائية.سلط!أعلىالعاجاالمح!صة:القفحائيةالسلطة

عامتعداد،نسمة9هلأ365).00أم!!6عامتقدير:السكان

م02"أعامالمتوقع.لسمة041/81؟229أم099

!سمة41401لأه...

من25%الحضر،فىيعيشالسكانس75%السكانى:التوزيع

ريفيود.احسكادا

.2اح-ا!سمة94:لسكايةاالكثافة

المجموعةمنينحدرودم!صسيكيونالس!صادمعظم:العرقيةالجماعات

الأسباسة.أحسلاا!اومر،الأمريكيةأ!ديةا

اروما!ولاررباإلىيحتمودالبلادسكادم!%!.م!أكتر:الدين

إلىينتمونأويهودالآحروالمعضبروتستاتوبعضهمالكاتولي!جة

الأمريكية.الهنديةالديالات

الحلي!،،الماشية،اللحوم،الشاميةالدرة:اللنتجاتأهمالاقتصاد!

.الق!وة،القمح

الفولاذ.الحديد،،السيارات،العدائيةالصحاعات:المناعة

.الحامالحديد،الطبيعيالغار:التعدين

النقود.ا!:الصغرىا!حدةالمعرفةال!يسو.:القديةالعملة

93914.هلم،..لم...:أم879عام:القومىالدخلمجمل

أمري!ي.لاردو

أمري!جا.دولارا0821الفرد:دخلمتوسط

السلع.البن،السياراتالفط،الممدرة:السلع:الخارجيةالتجارة

والإلكترونية،الكهربائيةالأحهزة،الصاعيةالالات:اللستوردة

.السياراتعيار!طع

،واليابانالأمري!جة،المتحدةالولايات:الرئيسيونالتجاريونالثركاء

وألمانيا.،وأ!بانيا
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مقاعدعددنصفعلىحصلالذيالوطنيةالديمقراطية

الوطنيةالديمقراطيةالجبهةمرشحفازوقد.النوابمجلس

.أم889عامانتخاباتفيالدولةبرئاسة

فيقضائيةسلطةأعلىالعلياالمحكمةتعد.المحاكم

اختيارفيبدورهمالعلياالمحكمةأعضاءويقوم،المكسيك

.والمقاطعاتالولاياتمحاكمأعضاء

المكسيكيةالمسلحةالقواتتضم.ا!لسلحةالقوات

الذكورجميعويلتزم.ومجندةمجند000.041قرابة

سنبلوغهمبعدسنةلمدةالجيشفيبالخدمةالمكسيكيين

.عشرةالثامنة

السكان

نحوالمكسيكسكانعدديبلغ.السكانعدد

بمعدلالمكسيكسكانوينمو.نسمة.000365.59

عنالمكسيكسكانمن%55نحوأعمارتقلسنويا.%2

وتقديم،المعيشةمستوياتتحسينأدىوقد.سنة2.

القرنمنالخمسينياتمنذللسكانالصحيةالخدمات

الثلثين.بنحوالوفياتمعدلخفضإلىالعشرين

وفيعام،بوجهالبلادفيالسكانيالنموعننجم

مرافقعلىالضمغطخاص،بوجهالحضريةالمراكز

سكنية،مرافقإلىتفتقرالمدنمنعددوهناك.الخدمات

نظيفة.شربومياهعام،نقلووسائل

فيالبطالةمعدلارتفاعإلىالسكانيالنموأدىوقد

منعددفاقالعشرينالقرنمنالثمانينياتففي،المكسيك

عددالعاملةالقوىإلىوانضمواالعملسنفيأصبحوأ

نمواالاقتصادشهدكماالتقاعد.إلىأحيلواالذينأولئك

المهاجرينأعدادزيادةذلكعلىترتبوقدبطئا.

الأمريكية.المتحدةالولاياتإلىالمكسيكيين

اللغةوهي،الأسبانيةاللغةالمكسيكيونيتكلم.اللغة

منملايينخمسةمنأكثرويتكلم،المكسيكفىالرسمية

القديمة.لغتهمإلىبالإضافةالأسبانيةالمكسيكيينالهنود

المعيشةأنماط

المظاهرمنالعديدعلىالمكسيكفيالحياةنمطيشتمل

)فترةالقديمالمكسيكتاريخإلىأصولهاتعودالتيالتقليدية

نأغير.الأسبانيةالاستعماريةوالفترة(الأزتكإمبراطورية

القرنخلالسريعبشكلتغيرقدالمكسيكفيالحياةنمط

مشابهالكبيرةالمكسيكمدنفيالحياةفنمط.العشرين

.المجاورةالأمريكيةالمتحدةالولاياتمدنفىالحياةلنمط

خمسةبينالمكسيكيةالأسرةحجممتوسطيتراوح

إلىينتمونأفراديعيمق،البيوتبعضوفيأفراد.وستة

فيالمكسيكيةالمرأةوتعملبعض،معبعضهمعدةأجيال

الريفيةالمرأةوتساعد،المكسيكيةالمدنفيعامةوظائف

.الحقولفيالزراعيةالأعمالفىوالأبناء

المكسيكسكانأرباعثلاثةيعيش.ا!لدينةفيالحياة

حجميقدرمدينة48المكسيكفىويوجد.المدنفى

ويعيش،نسمة002).00علىيزيدبمامنهاكللمسكان

بينمانسمةملايينثمانيةمنأكثرمميتيقكسيكومدينةفي

وهناك.نسمةمليون15نحوالحضريةمنطقتهافييعيش

علىسكانهاحجميزيدأخرىمكسيكيةمدنثلاث

والمبانيالكناشببناءالأسبانيونقاموقد،نسمةالمليون

العامة،المساحاتحولالطوابقالمتعددةالرسميةالحكومية

الجغرافيالتوزيعخريطة

يتركز:السكانيةللكثافة

ليالمكمسيكسكانمعظم

منالأوسطالجنوبيالإقليم

حولكبيروبشكلالبلاد

محيتي.مكسيكومدية

منعدداالحريطةوتوضح

بالمكسيك.المدنكبريات

رئي!سيةملىن

سسمةملايير01سأكتر

سممةملاير01أ-س

سمةصليودم!أقل

/كم2شخص

شحص001مىأيهر

25-..أشحصس

شحصام!.أ-25

أشححاصر01م!أقل

خواث

مكسيكا

إكبما71!لأكا

ش!؟،برء!كاة/

اكسلأ!\كاإلاتر4ي!هيلو

ح!*!،؟"؟ء

أ!إ،!

!الما،ت!ك!%اكا

الهادئلمحيط

الشمالي
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المكسيك

السحاسحةالخريطة

مريديان

هـكنساسا

6!-
شرمان

ا!ام

سويتؤ

جاء...-/ء

سا\9كورسيكا.،..-وطنيمتنزه

نجتجلونبراونوود..!ألاتشزدوليهحدود

لمتصالولاياىكلابدي!-اسرت!6-حرحزاردو.9الكسندريا.تونحدودود!ية

هنستفلللاموبيلوساسسيارةطرق

ى؟-!،-أبرياتشارلحيرة.لافا!؟خ3أخرىروق

!.ومونت!و!-ط!يبوءيبيرأ!يوض3(!حدلديةلسك

يلأن!طو.ءسان4!6؟ته!جر!ا؟ح!س!ح!-ضولالوطنيةالعاصمة

.!!د!ولايةعاصمة

لا.-فكتوريا-فر.أأ!شيىألخرىمدن

ر"ا./ثجم!سأ"خراب

بهبمءلمجوييمانايى..ا

لول!ابلنا!س-ثدوكنجزقيل،--ءكرحرجزكورث!ا!سأاأاكوليةالحدودليمرحعاليستالحرلطةهده

ىءض!2!رانمفوحؤيرب!بحبر!،1111

-خ

نكل

*لدلم

.ثمولهيداص.ما..هإر

..لاارءأمائامولشأأء7--كاى---.---ء----.-----؟؟

لم12-----.---ء

بر!و!حا

الئ!كعء...--3----إ--------.

أنص.ءماللداص.رص-----ء-----------------------------%------كضحتححثوابهم

!،اأأالمكسلك لكمرصافماا3شدافى

.اس.ا7لمأأ.ءحللجأص.ص----س-----3--ص-7-*-كاى-7ء-7-!-3 ثم.!!بسمكا،أ--

.اصسيوداا؟أ.أ-لا-ء،3-.-ء--لأ-----3---ء7.-.--.-----7-33أأ

--ة.--كنؤز.3-لوحة-ي!ف!داعلدل-------لا71أا

أ

لوسي-ساكاطتنأ

غرس!ص!أ"ا%

ى!أ"!جارنوسبى3--سكات!*شييراس

سابو.ل!لبر!لاصن!ملوال.لا؟!أتا!-!عريرشمونوفيكالكبمبرهم!!إا

ثوا.حوا
؟إالميدا

3ص؟\.1!/

011لم1/ص--أكورو!يل!2؟

ير9.لم?3!هبداتوكبممباد1هدداديربكالوزا!!صضش-ص--حنم؟ء-.ص3كا!--ص-3

فمراث!ؤركاص!خ!6كيبرصكتوباأ----ص----3-كا-------.-،.ء-حوص:*قدي!ممئةتمؤةفيرلبر

ء*.!----ىء---بر؟-----أ-.ص-ص--ى3--،ء--ء---.لم/\،لاأبهي

606كام!وترر!لم!-!"نارو.

ى!سو!ي!ئريرئد

ليكامطفاكا.?ص"!ا.7!.ممي--اأدالاف!اأأأ!أمدي!ثبئخليج،-:ص-سص-.،-!ا

ء1---!رب--سرم!كا-س:كا،!--لململأ

كا.-!2،،؟--لمور

لا.ص،صارستالر*+!لمصل!!!!"!*كا!--ألدرسعما"3!!وتجبيرا---في،!دصسص(حم!مث!

،!س-.-!!كاىأ!امبيرجراس

-ا?برهوجالا،،!"!!،ءكا-*ص؟لاك!وموخ-!ءلاكاند!ريا%.-مديلة.أورالج"!"ص.

سنجون?ل!تشيدمما6تاءلوش?لاكا3ميناتيندسع7ءس!!/يتينو!؟3بخليرليالىجريرة

.-!سحثو-عصعبر!بلموبانإ

أيوتر.كاىكا!واها-روفاييآسص-لاصكرساد!فلورسبليزلمء/ودورأنشءممسجزيرة

للكوهـ.رأوهأواعضا-ض!جش!

نسانا

لمب-ليثجإ-!لورنا!جمح!لملاء..ا--!ح!بهر:بو!يهحغ!وسوس-

-ط6!----!ب.

توإلسوندلد-صء

)نحلصسانلاعرورلا

يورثو.هائولكوا**.-!.هو

س-----أ+-ص--لأ6-----------ء------ا--------بر------ط-?----------س"7"6-،-اتيما!.راس

.ا.،ع....خ00461نجو.ا-س009!د.ا
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انادثمجو1لا!11نج!ثيالولىر.ى!أأصيوجراءص،01أمممسلم

دء-لم!لم

د-اويؤونا3،لسيليى

شئتاداوش!!4-ئولسون--

،!ا-!-*!*أللناسكولور-!كا

؟..لبالممو

ثاأضلي!سانأ-ك!ث!!كبى..اولمء-ريزا

)ء!!لرا!ثوابنيتالحورمار
ء3كؤنتين-!!أكالوركاد.كا.01جالوس

أك!المولسو"3!\ل!زورع---!-هـدوولمومحدلي!ا+ع،!!اوامدايخ!؟

!ح*!616!ءح!أ------حهد

ع!!"عورعكاررع!!!!!ا!باملالم01صء.لأحوجم!خادليص.زر! ح!!.?ما1!!4!،موا

!ولبرأرتاح!حؤهـلايبوث!!ب!باهياكي!وسيلوبم!ماديرلم سيدرساثزيرة!م!لثعممزلنبمت!بمإل!متباكل!ارززر+*3ح!

يوجينلازر؟3حم!حانم!ثثم!إسءحنا.ساكدرو،?للىهـاهوتخس!أ

!ر!دساللا!سانتاط"3*د!د!!المس

ل!؟ممط*رسلمرالمصا!لور!المحالولوا

أ!إج!سبوثنماحلثعجمولمولبج"ج!في؟!!!ح!أنافوحو!اك!،كا؟ص.\

-!ص7!حي!!!!؟!؟!ترلاراجما!ا؟!عص
6لم!كااأير

!-!ش!

ءقح!
؟-برير،لمهوح!/

ثثطرول!-8!ألمرآنسؤ!جتتث!ئك!!ذأس-يوشون.،!!!سينالوا"جرالاسيؤ-

----+-*ئم--ح!حس-+-*ص-حضأ!سا-*أ-ك!ممح!ندكوؤفشتثيو!-صفي*.ع..تولدرحئيا -.?،+/*:-حم!ض6-يوكوريتو!!لم،ىد

-ص،،إآنحوحر.!سصل!--

!لر!س!ررثه*ح!ح!لم،\جول!م-"--!ث!ور+

كارج!ريتالسالتاء،حررقي!ءزرلأ-أىثم!لو.-ع لى+إليثيرولمرإيي!ء!!!كأرإدو*؟ءص!!

------أ--!--2+!!----!-----،-+-*سء؟!أل!*لئيئا!إلسا

برعكلمافنوكررحاجو!اللكاقضمم!!--سانزاتدنر---+--س.!اص!كا!

ل!"%س!كا!الحلح

لمأ!:

جبنرما،ياس
أءئ

ئمسممسيح!ورهاماجلليناسا*ك!مرو

ألمشمالى!ماووكاسرقايس

----!-س!*-*-صسألمألهثدرألؤ9!بم

أصح!محص*------ءع-*--ء--ء--+ص-7---ور*-أ---كورنشى*--س!--!سارزلمروسثيوئويمى
--،---ص

11

لاأأركيالخيجيثوثزر

أ!-فيلثورحئريرة*طوس!وكووو!خ

01

أ!

إ!

*ءأ،أالمحي!الهـادكأألشمالهـىأأ
أ

أ
أ!---ص!-

صآ------س--ص-س----!صء------سس"----!----+***لمح!-عحس-+-صلس!كحى--

-7!!صش-،أ3ءإ،--+-ص--*1

بر!سيدلو

أكويلاى

كالملمص

لململابابحا

كمارالميلاهواكو

؟ءوكامعوإ

!لمم!!.طوسبثيجاسكوايخرا

ء!!ا!!يصلم،سبلالو

ئلوالي!*

بمدسان

حاسصر!---لورلوراس

.الوبادم"ععي!!س؟

ذاصء!!

!-حوبرربو!را

---.-4--------بربرركالم

،"!لب!

:لم(ء\.سوالبارفابماك!

كس!!!لملمك!!لمخه!بمخله!ي

اتأيارإر!نلم!"برلملم(ل!

ا"لينتتئزأع!جوا!ص

مم!ير4لعاءعرر!طلأ؟

ااءنولبرصلمسسئم

ءكاص،!لمصصكاصكاوالوبان

لمحاثرا!ع!.ألاتو..-وجوادا

ليسكوجاكاكا

ئوتلانيولا.لمادسيودر

لي!وأ!لمحر!صى!!اص!!آنا!يرلحك

كلارزأجويليلا

كولميمهمايبما

رواتا

هـريئإيس--سلوئمكللايا-

س،7نجو
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فيالحديتةأ!شقهتاومبانيالمستقلةالبيوتتنتشرحينفي

المكسيكية،المدنمنالقديمةالأجزاءوفي.المدنضواحي

الأسباني.المعماريالنمطذاتالبيوتمنصفوفتظهص

المحرولى،أطوبامنالقديمةالبيوتتلكبناءموادوتتألف!

ليلورود.مزروعة،نافورةذاتوحديقةفناءبيتول!ص!ث

بسبببمالكبيرةالم!صسي!صةالمدنمنكثيرنماوقد

عم!فرصرعنللبحث"المدنإلىالأريافلممكانهجرة

منالمدنتلكعانتأندلكعلىترتبوقد.هخاك

أغقيرة،االأحياءابيوتأما.خطيرةوبيئيةاجتماعيةمشاكل

قطعوبقايا،المعدنيةالخردةموادبقايامنتشييدهاتمفقد

وال!ئهرباء.الماءخدماتإلىيفتقرومعظمها،الأخشاب

مشاكلالكبيرةالمكسيحيةالمدنفيأنحق!!اوممائلوتسبب

الهوائى.والتلوثاالازدحا

يجدونلاالمدنإلىيهاجرونأرزيناالأفرادمنكثير

اكتيالتدريباترالمهاراتيم!صنلاالأنهمدائمةوظائف

باعةأ!لعم!!بعضهميجبرماوهذا.الوظائفبعضتتطلبها

وأاطنازأ!صىفةنفاأوعمالإنشاءاتوعمالمتجولين

مستواه!اتحسينشبعدالآخر،بعضهماأما.الشوارع

المصانع.فيوظائفعلىيعثرونقدفإنهمالتدريبي

أربعةك!!منواحديعيش.الريففيالمجاة

قرىمعظموتعد.صغيرةقريةفيأومزرعةفيمكسيكيين

الخدماتمنالقليلإلايصلهالافقيرةالمكسيك

علىالقرىمبانيوتمتد.الصحيةوالخدماتالاجتماعية

وشي.أحيانابالحجارةالمرصوشةأواكترابيةشوارعهاطول

أ!كحورةاوتعكس.المكسيك!يئستحدمالحديثةالزراعيةالآلات

الزراعية.العملياتتحديتسحوالم!سسيكح!صمةحهء

طرفعلىكاثوليكيةكنائص!توحد،الم!صسيكقرىمعظم

منالقليلبهاويحيط.أغريةاوسطشيأسامةاأحماحةا

الحكومية.والمبانيالتجاريةاعرت

فيهيتمسوقمدينةأوبلدةأومكسي!جةقريةولكل

فيبضائعهموالنساءالرجاليعرضحيثوالشراء،البيع

.أخرىببضائعمقايضتهاأوبيعهابغرض،السوق

فقد،المناخحسبالمكسيكيةأغرىامبانينمطيتباين

الطوبمنبيوتهماالجافةالوسطىأ!ضبةاسكانبنى

المدينة،ضواحيفىعششم!المكونةالأحياءافيتعيشا!قيرةافالأسرسيتيمكسيكومدلةفيمشاهدتهامم!سوالثراءالفقرمظاهرأقصى

اليسار(.على)الصورةتس!وملاع!مساحذاتضحمةفيالاتفىالمديةمنأخرىأحياءليانتريةالأسراوتعيت!اليمير(.على)الصوسة

لا!

لأص
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القرميدمنأوالحجر،منأوالمحروقالطوبأوالإسمنتي

منقليلعددمعترابيةأرضيةذاتومنازلهم.القشمنأو

نوافذ.بدونأوالنوافذ

بناءيتم،الغزيرةالأمطارذاتالمناطقوفي

لأنوالجير.بالطينمغطاةأعمدةمنالريفيةالمنازلجدران

اللبن.منأطوللمدةالأمطارتحتيدومالخليطهذامثل

الأمطارمياهانسيابعلىلتساعدمائلةأسطحوللمنازل

بسهولة.

منازلببناءالهنودقام،المكسيكجنوبيوفي

مستطلةالقرىبيوتمعظميوكاتانوفي.الشكلدائرية

بسعفمغطاةوسقوفها.دائريةنهاياتذاتالشكل

النخيل.

غذائيةمادةالصفراءالذرةتعد.والشرابالطعام

هذا،يومناحتىالقدممنذالمكسيكفىأساسية

فىالمكسيكيونويعتمد.الريفيةالمناطقفيوخصوصا

باسميعرفالذيالشاميةالذرةخبزعلىاليوميةوجباتهم

أكلهويمكن.رقيقالشكلدأئريخبزرغيفوهوتورتيلا.

المفرومباللحمحشوهايتمفطيرةشكلعلىطيهأووحده

تحشى،ملفوفةتورتيلافهيالإنتشيلاداأما.والجبن

التتبيلةلمسكبويتم،المطبوخوالفولوالجبنباللحم

هشة،تصبحأنإلىالدهنفيمغمورةوهىفوقهاالحارة

.المفروموالبصلوالخسوالجبنالفولفوقهاويوصع

المقليأوالمدمسأوالمسلوقالفولالمكعسيكيونياكل

صحنالمكسيكفىالمشهورةالوجباتومن.بالزيت

وجباتهمبتناولمغرمونالمكسيكيينومعظم.الذرةشوربة

المنالممباتفىتؤكلالتيالوجباتومن.الحارةبالبهارات

التوابلصلصةمعيقدمالذيالروميالديكطبقالمألوفة

.الأخرىوالبهاراتوالسمسمالحارالفلفلمعتصمنعالتي

علىالفقيرةالمكسيكيةالأسروجباتتشتملماونادرا

الذرةمنالمؤلفغذائهمفيينوعواأنيمكنلكنهم،اللحم

والعسلالفاكهةتناولعلىبالاعتمادوالفاصوليا،الشامية

.الحلوةوالبطاطا

الأفوكادوالمكسيكيينلدىالمفضلةالفواكهتشمل

منمشروباتهموتتألف.والبابايوالبرتقالوالمانجووالموز

الكحوليةوالمشروباتالسوسعرقوعصيرالفواكهعصير

.والبيرة

شبيهةملابسالمدنفيالمكسيكيونيرتديا!للابس.

تبعاالملابسوقتباين.الغربيةالدولفىالسائدالغربيبالزي

تصاميموبعض.الأرياففىالسائدةوالمناخاتللأقاليم

القديمة.التقليديةللأزياءمشابهةالريفيالزي

قمصاناوجنوبيهاالمكسيكوسطفىالرجالويرتدي

كما.جلديةصنادلفهي،أحذيتهمأماولصراويل.قطية

أشعةمنلحمايحهمالقشمنمصنوعةقبعاتيرتدون

الحارقة.الشمس

طويلةوتنورةبلوزةالمكسيكفيالريفيةالمرأةوترتدي

تستخدمأوالقدمينحافيةالمرأةتسيرالعادةوفي.فضفاضة

.الأهدابذاالشالرأسهاعلىوتضع،بلاستيكيةصنادل

بأنفسهم.ملابسهمبحياكةالريفيينبعضويقوم

الهنديةالفنونعناصرمنواحدةكانتأليدويةفالحياكة

فيأخرىإلىمنطقةمنالحياكةأنماطوتتفاوت.القديمة

المكسيكي.الزي

الزيتوصحانصورتان

ليالمتمتلالمكسيكى

التقليديالزيم!كل

.والعصري

!

ل!،لا!وح!
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يرتديالقوميةوالأعيادالمناسباتوفي.المكسيك

الوطنيالرجالزيويشتول،الوطنيةالازياءالمكسيكيون

منمصنوعةغامقأزرقلونذاتبدلةعلىالمكسيكفي

وسترة)جاكيت(معطفوهى،مخملىأوصوفىقماش

حمراء،عنقربطةالمكسيكيونويرتدي،ضيقوبنطال

عريضة.وطاقيةالرقبةعاليمهماز،ذامكسيكياوحذاء

الاستقلاللعيدالمكسيكيونيحتفل.الوطنيةالأعياد

سبتمبرشهرمنعشروالسادسعشرالخامساليومينفى

م!صسي!جةقريةأوبلدةأومدينةكلوتقيم.عامكلمن

معظماوتبدأ.الشفيعالقديسلت!صيمسنويااحتفالا

الصواريخبإطلاقالشمسشروققبلالاحتفالات

ويصلي،الكناشأجراسوتقرع،الأخرىالناريةوالألعاب

بالورودالمزانةالكناشفيالشموعويشعلون،الناس

ومواكبالرقصحفلاتتقامحيثالزينةوأوراق

حلولعندأخرىمرةالناريةالألعابوتطلق،الامشعراض

المكسيكية،الريفيةوالقرىالصغيرةالمدنفيأما.الظلام

أخيران.امصارعةالاحتفالاتفتتخلل

كرةالم!صسيكفىاشياضيةالألعابأشهرمن.الترويح

أعرةمنتخبالمكسيكفيويوجد.البيسبولتليها،القدم

أسسلةاكرةلعبةأهميةوتزداد.للبيسبولومنتخب،القدم

منمكسيكيةقريةأومدينةتخلولاحيثيوم،بعديوما

السلة.كرةملاعب

.الثيرانمصارعةبمشاهدةالم!صسي!جينويستمئمعظم

لمصارعةحلبةأكبرم!يتىمكسيكومدينةفييوجدحيث

معظميعمللاحيثالأحد،أياموفي.الثيران

المتنزهاتإلىالمكسيكيةالأسرتذهب،المكسيكيين

البلاد،فىالتاريخيةالمواقعفتزور،الثريةالأسرأما،الوطنية

الساحلية.والمنتجعات

إدىالمكسيكيينمن%09منأكثرينت!.الدين

أيضاالم!سسيكفيويوجد.الكاثولي!جةالرومانيةالكنيسة

أ!دينيةاالمجموعاتوبعضواليهودالبروتستانتبعض

.اللأخرى

منالكاثولي!صةالرومانيةالتنصيريةالبعثاتوصلت

بتعميدوقامتالميلاديعشرالسادسالقرنخلالأمسبانيا

غيرالهنود.منالملايينالكنيمسة(كنففىالهنود)إدخال

منتزاللاالطبيعةقوىمنوغيرهماوالشمسالمطرأن

الدينية.الهنودمعتقداتعناصرأهم

الرسميةالدولةكنيسةالكاثولي!صةالكنيسةأصبحت

غدتحيثلل!صسيك،الأ!سبانيالاستعمارحقبةخلال

التاسعالقرنمنتصفوفي.سلطةوذاتثريةالكنيسة

الكنيسةسلطةبتقليصالمكسيكيةالحكومةقامتعشر،

المكسيكييسفالقانونواليوم.والسيامسيةالاقتصادية

المكسيكيين.لدىالمفصلةاشياضيةالأاعا!امنتعدالثيرانمصارعة

مصارعةحلساتوالصغيرةالكبيرةالم!صسي!جةالمدد!عطمدىحدهـلر

أخيراد.ا

الأرضبتملكللكنيسةيسمحلاولكنه،العبادةبحرية

السياسية.بالأموروانشغالها

أمورعلىالكاثولي!جةالكنيسةسيوت.التعليم

الحكومةأنغير،الأسبانيةالاستعماريةالحقبةخلالالتعليم

التاسعالقرنخلالالتعليمشؤونعلىمسيطرتهااستعادت

.الميلاديعشر

نسبةبلغت،العشرينالقرنمنالأولىالسنواتوفي

%25المكسيكسكانمنوالكتابةالقراءةيستطعونمن

منالأولىالسنواتوفى.السكانعددإجماليمن

الحكومةبذلت،الميلاديأحشريناالقرنأربعينيات

المجانيالتعليمتوفيرسبيلفيممكنجهدكلالمكسيكية

تدريبومعاهدالمدارسآلافإنشاح!علىفعملت،للجميع

سكانمجملمن09%نحوأصبححتىالمعلمين

القانونويلزم.والكتابةالقراءةيستطيعونالمكسيك

بين6أعمارهمتتراوحالذينالأطفالجميعالمكسيكي

الملحقيننسبةوتفوق.بالمدارسالالتحاقسنة41و

وتشمل.الريفيةالمناطقأطفالنسبةالمدنفيبالمدارس

)رياضالتمهيديالتعليمالمكسيكفيالتعليممحستويات

الأساسىالثانويوالتعليم،الابتدائىوالتعليم(الأطفال

فيالعالىالتعليممدةوتتراوح(،سنواتثلاث)مدته

الفنيةوالمعاهدالمتخصصةوالمعاهدالمكسيكيةالجامعات

المكسيكيةالجامعاتأقدمومن.سنواتوممبعثلاثبين

أنشئت.مكسيكوسيتيمدينةفىالوطنيةالاستقلالجامعة
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32!ه...منأكثروتضمأم551سنةالجامعةهذه

الوطنية.المكسيكمكتبةوبهاطالب

الفنون

أياممنذالمكسكيةالحياةأنشطةأهممنالفنونتعد

القدماء.الهنود

المعابد،الهنديةوالتولتيكالماياجماعاتبنت.العمارة

بعضنظمكما،الجميلةوالنقوشبالرسومجدرانهاوزينت

روعةالأسبانوأضفى.والمومسيقىالشعرالأزتكقبيلةأفراد

أسهموقد.حقبتهمإبانشيدتالتيالمبانيعلىالمعمار

النمطذاتالكنائسآلافبناءفيالهنودالحرفيون

العديدالمكحسيكفيوظهروزخرفتها.الأسبانىالمعماري

مجالوفيوالمغنينوالكتابوالرسا!نالمعماريينأبرزمن

وقد.حديثةتصاميمالمكسيكيونالمعماريونقدمالعمارة

مدينةفيالوطنيةالعمارةمجالفيجهودهمبرزت

الوطنيالأنثروبولوجيامتحفوكذلكسيتيمكسيكو

نفسها.المدينةفيطابقا44منالمؤلفةالبرجوعمارة

رسوماتهمالمكسيكيينالرسامينأعمالتشمل.الرسم

المسؤولينوصور،المبانيمنالعديدجدرانعلىالجميلة

جيداعرفتالمكسيكيالرسمفنمعالموأبرز.الرسميين

العشرينياتففيأم،019عامالمكسيكيةالثورةقيامبعد

أوروزكوخوزيهمنكلسجلالميلاديالعشرينالقرنمن

خلالمنالثورةقصةسفيويروسوديفيدريفيراودييجو

العامة.المبانيجدرانعلىالجميلةرسوماتهم

التاسعالقرنخلالالمكسيككتابأهممن.الأدب

ألاركونديريزجوانالمسرحيالكاتباليهلاديعشر

خوزيهوالروائيلاكروزديإينيسجواناوالشاعر

كليدعلىالمكسيكيالأدبوتجددفرنانديز.جاوكوين

الشاعرأيضاوهناكرولفو.وجوانفونتيسكارلوسمن

.أم299عامالأدبفينوبلجائزةنالالذيبازأوكتافيو

والقربالطبولالقدماءالهنوداستخدم.الموسيقى

فيالموسيقيةالالاتمنوغيرها(،الموسيقيةالنفخ)آلات

القديمةالموسيقىتزالولا.والمومميقىالرقصحفلات

الأغانيتزالولا.المكسيكمنمختلفةأجزاءفيتعزف

البلاد.أنحاءجميعفيالمفضلةهىكذلكالشعبية

الفرقوتقيم.المكسيكيةالثورةحولالأغانيوتدور

والساحاتالمطاعمفىالحفلاتالمكسيكيةالموسيقية

والبوقالقيثاروعازفيالمغنينالفرقةوتضم،العامة

.والكمان

السطح

رئيسيةجغرافيةأقاليمستةمنالمكسيكبلادتتألف

هضبةإقليم2-الهادئالمحيطغربىشمالإقليم-أ:هي

الساحليالمكسيكخليجسهلإقليم3-المكسيك

تشيبازمرتفعاتإقليم5-الجنوبيةالمرتفعاتإقليم-4

.يوكاتانجزيرةشبهإقليم6-

جافالإقليمهذا.الهادئالمحيطغربيشمالإقليم

أقصىوهيكاليفورنيا،جزيرةشبهوتتألف.عامبوجه

جبليةصحراءمن،الغربجهةإلىالإقليملهذاامتداد

بهاتسقطلمهناالصحاريأنبالذكروالجدير.متموجة

عددالإقليمهذاويتخلل.السنينبعضخلالأمطار

أشجارالنخيلزراعةفيتعستغلالتيالواحاتمنقليل

جزيرةشبهمنالغربيالشماليالقسمويتلقى.والعنب

فيه.الزراعةلممارسةالكافيةالأمطاركاليفورنيا

شريطفي،الإقليمفيالزراعيةالأرا!يأخصبتقع

المحاذيةالأراضىفيوتوجد،الساحلبمحاذاةيمتدأرضي

يتمالتيالزراعيةالمكسيكأراضيأخصبالنهريةللأودية

.عديدةأنهاربمياهريها

معظمالإقليمهذافييتركز.المكسيكهضبةإقليم

منالهضبةوتتألف،الكبيرةوالمدنالمكسيكسكان

جبليةسلاسلتمتدالهفمبةجنوبففي،أقسامخمسة

كافيةالأمطاروكميات.خصبةتربةذاتوعرةبركانية

.الأخرىوالمحاصيلوالفولالذرةلزراعة

إلىارتفاعهفيصل،الهضبةمنالأوسطالقسمأما

الأمطاروكميةالبحرسطحمستوىعنم001.2نحو

ويعدوالشعير.والفولالذرةلزراعةكافيةالجزءهذاعلى

للبلاد.النابضالقلبالمكسيكهضبةمنالجزءهذا

فيالزراعىالإنتاجمناطقأهممنمنهالغربيةالجهةوتعد

المكسيك.

الهضبة.مساحةنصفمنأكثرالهضبةشماليشول

بينالصقيعنوباتوتسودهقليلةأمطاراالجزءهذاوشلقى

ربوعه،فىالزراعةنجاحإمكانيةيهددمماوالآخرالحين

.اريعلىتعتمدالتيالمناطقفىالزراعةوتنجح

الغربيةالحافةالغربيةمادريجبالسلسلةوتشكل

السنين،لمئاتالسلسلةهذهبقيتوقد.المكسيكلهضبة

الغربيوالساحلالهضبةبينالنقلحركةأمامعائقاتشكل

السككخطوطومدتالطرقشقتأنهإلاالبلاد،من

السلسلةيتخلل.العشرينالقرنبدايةمنذعبرهاالحديدية

العميقة.والممراتالعوائق

الشرقيةالحافةالشرقيةمادريجبالسلسلةوتعد

السلاسلمنمجموعةالسلسلةوهذه.المكسيكلهضبة

تصعدحديديةسككوخطوطمعبدةطرقتتخللهاالجبلية

وتتمركزللبلاد.الغربيالساحلمنالهضبةأعلىإلى

المركزمونتيريفيالمكسيكفيوالفولاذالحديدصناعة

والفحم.الحديدخاماتلاحتياطيالرئيسي
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هذاتغطى.الساحلىالمكسيكخليجسهلإقليم

شوكيةوشجيراتأشجارمنمؤلفةكثيفةغاباتالإقليم

ممارسةويمكن،جاف،عامبوجه،الإقليموهذا.قصيرة

إلىالأمطاركميةوتزيدالأنهار،ضفافعلىفيهالزراعة

إلىالتغيرفيالنباتيةالحياةتبدأحيثتامبيكومنالجنوب

وتتخللتاباسكو،فىمطيرةمداريةغاباتإلىتتحولأن

ريومث!!وأهمهاالمكسيكأنهارأطولالاقليمهذا

ومناجمالنفطآبارالإقليمهذافىوتوجد.جراندي

لكبريت.ا

جبليةسلاسلمنيتألف.الجنوبيةالمرتفعاتإقليم

نهريةمجارتتخللهاعميقةوخوانق،الارتفاعشاهقة

منالجنوبيمإلىجافوادعلىالإقليماويشتمل.جبلية

أ!اديامياهتصريفويتم.البركانيةالجبليةالسلاسل

أغسمااكساكاأرهضبةوتشكل.بلساسنهربومعاطة

يستخرجونالأزتكهنودكانوقد.الإقليممنالشرقي

الهضبة.تلكمنالذهب

حبليةكتلةالإقليمهذايضمتشيباز.مرتفعاتإقليم

البحر.سطحمستوىعنم027.إلىارتفاعهافيتصل

يستغلهامرتفعةمستويةأرافيتوجدالكتلةهذهوبجانب

البنمحاصيلزراعةوتمارس.الزراعةلأغراضالهنود

المحاذيةالأراضيفيالأخرىوالمحاصيلوالحيضيات

النهرية.للأودية

منالإقليمهذايتكون.يوكاتانجزيرةشبهإقليم

تهطلوعندماالأنهار.عديمةمنخفضةجيريةهضبة

المياهوتتسربالجيريذوب،الجزيرةشبهإقليمعلىالأمطار

البحر.فيلتصبتنسابباطنيةقنواتمكونةالتربةعبر

تتداعىالقنواتتلكسقوفمنأجزاءماكانتوكثيرا

المقدسة.آبارهمالقدماءالماياهنودعدهاحفرامكونة

شمجيراتتغطيهالجزيرةشبهمنالغربيالشماليوالجزء

حيث،الإقليمجنوبيباتجاهالأمطاروتزداد،الجفافتحتمل

مدارية.غاباتالأرضتغطي

خمسنحوالغاباتتغطي.والحيوانيةالنباتيةالحياة

الغربيةالشماليةالأجزاءوتضم،المكسيكمساحة

الخشبوأشجار،الماهوجنيغاباتالوسطىوالمرتفعات

الأخشابذاتالأشجارمنوغيرهاوالجوزالأحمر،

الأشجارالمكسيكمنالمرتفعةالأجزاءفيوتوجد.الصلبة

تحتاجهبماالمكسيكفيالورقصماعةتزودالتيأ!شوبريةا

.خامموادمن

ونباتالبريةالورودمنمختلفةأنواعالمكسيكوفي

منالمرتفعةالأجزاءفيسود9واالغزلانوتعي!قاصبار.ا

وبناتالسحاليفتضم،الشماليةالصحاريأما،المكسيك

وتحوي.البراريوكلابالأجراسذواتوال!فايهماآوى

فيخصوضاالطور،منالأنواعمئاتالمكسيكأراضي

البلاد.منالجنوبيةالغاباتمناطق

البحريةالسواحلطولعلىاسم!كمنأنواعوتتوافر

المياهأسماكوتشمل،المكسيكيةوالانهاروالبحيرات

شبهسواحلطولعلىوتوجد.والتروتةالسلورو:العذبة

المدارية.الأسماكمنمختلفةأنواعيوكاتانجزيرة

فىالمداريةالغابات

الجنوليةسالأجزاء

لخليجالساحلىالسهل

لتممهوفيالمكسيك

.يوكاتانحزيرة
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لمناخا

هذهوتتعاظملاخر،إقليممنالمناخيةالظروفتتباين

فيوخصوصاالمكسيكمنالمداريالقسمفيالتباينات

جنوبفيأما.السرطانمدارمنالجنوبإلىالواقعةالمنطقة

سطحمستوىعنالارتفاعاتفيالكبيرالتباينفإنالبلاد،

الحار.النطاق-أ:هىحراريةنطاقاتثلاثةأوجدقدالبحر

مستوىفوقم019ارتفاعهايتجاوزلاالتيالأراضيويضم

وشتاءطويلةصيفبفصولالنطاقهذاويتميزالبحر.سطح

وتتراوح.ا!لعتدلالنطاق2-.الصقيعمنخالمعتدل

مأ08/و.أما.بينالنطاقهذاأراضيفيالارتفاعات

الحرارةدرجاتتترأوححينفيالبحر،سطحمستوىفوق

منكثيرالنطاقهذافيوتزرع.م527وم01بينعادة

النطاقهذايضمالبارد.النطاق3-.الزراعيةالمحاصيل

مستوىفوقم004/2علىارتفاعهافيتزيدالتيالأراضي

وقت.أيفىمتوقعولكنههناوالصقئنادرالبحر.سطح

فإنهاالنطاقهذافيالشاهقةالجبالقممإلىبالنسبةأما

.الدوامعلىبالثلوجمجللة

فيالمكسيكفىالاستوأئيةالمناطقفيالأمطاروتسقط

غزيرةزخاتهيئةعلىالأمطاروتكونالصيففصل

.الظهيرةبعدمافتراتفىتحدثالأمدقصيرةالسقوط

علىفيشتملالمكسيكفىالشمالىالقسمأما

هذافىالأمطارتنعدموقد.جافةوشبهجافةصحارى

كافيةكمياتتتلقىحيثالمرتفعةالأجزاءباستثناءالقسم

و.المحاصيلبعضزرأعةعلىتساعدالأمطارمياهمن

الصيف.فصلخلالالمكسيكشماليفىالأمطارتهطل

الاقئصاد

القرنمنتصفحتىالمكسيكيالاقتصاداعتمد

الأربعينياتمنذوالتعدينالزراعةعلىالميلاديالعشرين

تطويرعلىالمتعاقبةالمكسيكيةالحكوماتودأبتمنه،

،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي.الصناعة

للنفطالمصدرةالرئيسيةالدولإحدىالمكسيكأصبحت

الحكومةاستثمرتوقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلى

.الخدماتوقطاعالصناعةتطويرمجالاتفيالنفطعوائد

القرنمنالثمانينياتفيالنفطعوائدانخفاضومع

قاسيةظروفاالمكسيكحكومةواجهت،الميلاديالعشرين

الاستثمارخفضعلىفعملت،الخارجيةديونهاسدادفي

البلاد.فيالبطالةنمسبر!مما

فرصنصفبنحوالخدماتقطاعيسهم.الخدمات

المدارس:الخدماتقطاعويشمل.المكسيكفيالعمل

المدنيوالدفاعوالأمنوالمطاعموالفنادقوالمستشفيات

.والاتصالاتوالنقلالمصرفيةوالخدمات

المكسيكفيالصناعةتطورانعكسلقد.الصناعة

القطاعخدماتوخصوصا،الخدماتقطاعتطورعلى

وقد.الأخرىالخدماتمنوغيرهاوالتجاريالمصرفي

الضروريةالتحتيةالبنيةتأمينعلىالحكوميالإنفاقازداد

محطاتالحكومةفأنشأتالبلاد،فىالصناعيةللمراكز

السككخطوطوأقامتالطرقوشقت،الطاقةتوليد

الحديدية.

لتباينتبعاالمكسيكفيالزراعةأقاليمتتباين.الزراعة

وقدالبحر.سطحمستوىعنوالارتفاعوالحرارةالأمطار

الزراعية.محصولاتهاتباينإلىالتباينهذامثلأدى

منالجنوبيالقسمفيالزراعيةالأراضيأفضلوتوجد

وهطولالتربةلخصوبةنظراوذلكبمالمكسيكهضبة

التكثيفممارسةأتاعمما،المعتدلوالمناخ،الغزيرةالأمطار

فقدالأمطارلقلةفنظرا،الشماليالقسمأما.هناكالزراعي

البلاد،جنوبوفي.الماشيةتربيةفيأراضيهاستغلت

مشاريعتطويربعدخصبةتربةذاتزراعيةأراضاستغلت

والتغلبالنباتأمراضعلىالسيطرةوبعد،كبرىري

.الفيضاناتمياهتصريفمشاكلعلى

الميلاديالعشرينالقرنبدايةحتىالمكسيكيونكان

بالعملأولقراهمالمجاورةالأراضىبزراعةرزقهميكسبون

وكانهاسييندا،باسمتعرفكانتكبيرةضياعفي

المكسيكيةالحكومةلكن.الأراضيملاكالاغنياءيملكها

وما.ام719عامزراعيإصلاحقوانينإصدارفيباشرت

كلهاوزعتقدالضياعوكانتإلاام469عامحلأن

نحوالزراعيالقطاعفياليومويعمل.الفلاحينصغارعلى

العاملة.القوىمجملمن28%

منالزرأعيالقطاعتطويرعلىالحكومةعملتوقد

عملياتفيوالتوسمعوالتمويلالإرشاديةبرامجهاخلال

كثيرفيالإنتاجمستوياتارتفاعذلكعننجموقد.اشي

المكسيكية.الزراعيةالمناطقمن

إنتاجفيالمناخيةالمكسيكظروفتباينأسهم

خصصتشاسعةمساحاتفهناك،متنوعةمحاصيل

المحاصيلومنآخر.محصولأيمنأكثرالذرةلزراعة

والحمضياتوالقطنوالبنوالفولالموز:الأخرى

والقمح.السكروقصبوالدخنوالبطاطس

وجوزالحاروالفلفلالأفوكادوأيضاالمكسيكوتنتج

وتصدر.والطماطمالشمسدواروبذوروالمانجوالهند

إلىالشتويةوالخضراواتالمداريةالمنتجاتمنكميات

أنحاءجميعفىالماشيةوتربى.الأمريكيةالمتحدةالولايات

الشمالية.الرعىمناطقفيالبقرقطعانوتتركز.المكسيك

المكسيكمزارعوويربي،المكسيكوسطفىالأغناموتربى

الرومية.والديوكوالخنازيروالخيولالدوأجن
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وتعد.متنوعةمعدنيةمواردالمكسيكفي.التعدين

أغضةاإنتاجحيثمنالعالمفيالأولىالدولةالمكسيك

الم!صسيكوتعدالبلاد.وسطفيمناجمهاتتركزالتي

يستخرجحيث،للنفطالمنتجةاشئيسيةالعالمدولإحدى

الح!صمةوتشرفسنويابرميلمليون059يقاربمامنها

الطبيعى.والغازالنفطاستخراجقطاععلى

أضحاساخاماتمنكبيرةكمياتالمكسيكتستخرج

والفلسباروالزنكوالكبريتوالملحوالرصاصوالذهب

خاماتمنكبيرةترسباتوحودإلىبالإضافةوالمنجخيز

فيالفولاذصناعةمستلزماتأحديعتبرالذيالحديد

البلاد.

صادراتأبرزمنومشتقاتهالنفطيعد.التجارة

أصسيارأتاغيارقطعأيضاالم!صسيكوتصدر.المكسيك

الحاماتومن.والأسماكوالخضراواتوالحمضياتوالبن

أحجريتوالمبواالنحاس:الم!صسيكتصدرهاالتيالمعدنية

الصناعيةالالاتعلىوارداتهاوتشتملوالزنكوالفضة

.السيارأتومحركاتوالإأممترونيةالكهردائيةوالأجهزة

الولاياتمعالم!صسيكتجارةمن7%0يقاربماويتم

منكلبينتجاريةمبادلاتتوحد،الأمريكيةالمتحدة

المكسيكوتحاول.واليابانالغربيةأوروباودولالمكسيك

خلالمناللاتينيةأمريكادولمعالتجاريةعلاقاتهاتوثيق

اللاتينية.أمريكاأقطارمنظمة

العملةمصادرأهمامنالسياحةقطعيعد.السياحة

كلالمكسيكويزور.المكسيكىللاقتصادبالنسبةالأجنبية

أسقطاعاعوائدوتقدر.لممايعملايينستةعلىيزيدماعام

السياحويزور.أمريكيدولارملياراتثلاثةبنحوالسياحى

القديمةالأسبانيةالمكسيكيةوالمدنسحيتىمكسيكومدينة

شبهفيالقديمةالهنديةالمايامدناثاروبقاياالبلادوسطفي

.نتايوكا!جضيرة

ومانزانيلوأكابلكومنكلاالسياحيةالأماكنتشمل

علىوكانكونالهادئالمحيطساحلعلىومازاتلان

الكاريبي.الساحل

جوينقلشبكةالمكسيكفيتوجد.المواصلات

المدنجميعتربطحديديةوس!شك،برينقلوشبكة

،جيدةطرقشب!فالمكسيكفيوتوجدملعض.بعضها

ويوجد.الحضريةحزالمرابينالسقلحافلاتخطوطوتربط

يقعالم!صسيكخليجفعلىبحريا،ميناء03منأكثرأيضا

فيمكلىكروزساليخاميناءأماوفيراكروز.تامبيكوميناء

بحرياأممطولاالمكسيكوتمتلك.الهادئالمحيطساحل

صغيرأ.تجاريا

صحيفة003منأكثرالمكسيكفيتصدر.الاتصالات

الصحروأبرزومن.السياسيةالتوجهاتمنالعديدتمثليومية

الهيرالدوصحيفةسيتيمكسيكومدينةفيانتشاراوأكثرها

المذياعأجهزةعددونسبةلابرنسا،وصحيفةمكسيكودي

بالنسبةأما،ه:أهيالم!سسيكفيالسكانعددإلى

.6:االسكانعددإلىعددهانسبةفإنالتلفاز،لأجهزة

المكسيك.أنحاءجميعالهاتفشبكةوتربط

ئاريخيةنبذة

منجماعةأولالشمالمنوصلت.الأولىالعصور

نحوفييعتقد،فيما،بالمكسيكاليوميعرفماإلىالبشر

منمؤلفةالجماعةتلكوكانت..مق02).00سنة

تلكاعتمدتوقد.قبائلهمتعرفلمهنودمهاجرين

مجتمعاتفىوعاشتالغذاء.وجمعأ!هميداعلىالجماعة

كيفيةالهنوداكتشف.م،ت0007لحووفي.صغيرة

إقليمفيالغذاءعلىالحصولأج!!منأحنباتازراعة

والفولوالأفوكادوالذرةانذاكوزرعوابيويبلاو

والديوكالكلاببتربيةالهنوداهتمكما.والخضراوات

تحول،وبالتدريج.غذأئهمفياستخدموهاأضياالرومية

مستديمة.زراعيةمستوطناتفأقاموازراعإلىالصيادون

بحيرةحولومتناميةكبيرةقرىبرزت.القرىكلو

المكسيكواديمنالأوسطالقسمفيتكسكوكو

القرىتلكفيبرزوقد.الجنوبيةالمرتفعاتوفي،الخصب

والكهنةالنساجونوالفخارصانعو،الزراعجانبإلى

والفخارالمصقولةالحجارةبتجارةاهتمواالذينوالتجار

الدانيةالسكانيةالتجمعاتمعالبحريةوالأصداف

والقاصية.

.مأق...سنةنحوقراهمفيالقرويونوبنى

فيمامهمةدينيةمراكزأصبحتمعابدبهاالتيالأهرامات

المنطقةفيصغيرةمدناوأصبحتالقرىنمتوقدبعد.

ومن،المكسيكخليجحتىالمكسيكواديمنالممتدة

جواتيمالا.حتىالهادئالمحيط

مهمةهنديةحضاراتازدهرت.الكلاسيكيةالحقبة

حيثم،09.-25.بينالممتدةالكلاسيكيةالحقبةخلال

فيوالقمرللشمستكريماالضحمةالأهراماتبنيت

بيوتاالماياهنودوبنى.سيتيمكسيكولمدينةالمحاذيةالمنطقة

مهمة.تاريخيةاحداثواجهاتهاعلىكتبومعابدجميلة

الحقبةنهايةفيالعريقةالحضاراتتلكانهياروأمسباب

ظروفأنالمحتملمنأنهغير،واضحةغيرالكلاسيكية

يكنولمم،009عامنحوفيجفافا.أكثرغدتالمناخ

حاجاتلسدالمحاصيلمنكافيةكمياتإنتاجبالإمكان

صراعاتنشوبذلكعلىترتبوقد.آنذاكالسكان

مقاليدتسلموأالذينالكهنةعلىالمزارعونثارفقد.محلية

الحكم.



الهنديةالتولتيكجماعةأسعست.والأزتكالتولتيك

منوأخذتالميلاديالعاشرالقرنخلالإمبراطوريتها

سيتيمكسيكومدينةمنالشمالإلىالواقعةتولامدينة

إلىالإمبراطوريةتلكنفوذوامتدلها.عاصمةالحالية

أفرادواستخدم.البلادمنوالجنوبيةالوسطىالأقاليم

مبانيهم.فيالحجريةالأعمدةالهنديةالجماعةهذه

الإمبراطوريةعلىأغارتالغازيةشيمشيمكقبائلولكن

نحوفىوذللثتولا،عاصمتهاذلكفيبمافدمر!ا

فيهنديةإمبراطوريةوأهمآخرالأزتكهنودأنشأوقدم

تينومدينةواتخذواالميلاديعشرالخامسالقرنمنتصف

لهمعاصمةتكسكوكوبحيرةفيجزيرةعلىشتيتلان

الحالية.سيتيمكسيكومدينةتحتلهالذيالمكانوهو

بلغأم951سنةالمكسيكإلىالأسبانيونوصلوعندما

نسمة.ألفمائةنحوشتيتلانتينوسكانعدد

أنهملدرجةالقسوةغايةفيالأزتكمحاربوكان

نجدأنعجبولا.لالهتهمقرأبينأسراهميذبحونكانوا

غايةتمقتهماحتلالهمببلوىتكصابكانتالتيالشعوب

المقت.

إمبراطوريةكورتيزهيرناندوهاجم.الأسبانيالغزو

وذلكام،152-أ951بينالواقعةالفترةفيالأزتك

.الأسبانلحكملإخضاعهم

للمكسيكمهمةتواريخ

المكسيك.واديفيالقرىحياةتطورت..مق0552

العصرحلالالكبرىالهنديةالحضارةاتحعشت..مق052-009

الكلاسيكى.

واديعلىأخرلتيكاالإمبراطورسة!مي!رتام009-002

المكسيك.

)مكسيكولتمتيتلالىتنوالأرتكأس!عشرالرابعالقرنمنتصف

(.الآنسيتى

لصالحالأرتكإمبراطوريةكورتيزهيرناندوهزمام9511-152

أسبانيا.

أحلمنالمكسيكىالصراعبدأكوسميلاهيدالجويميحيلأم081

الاممتقلال.

ا!شقلالها.الم!سميكنالتأم821

حمهورية.المكسيكأصبحتم1824

المكسيك.دولةعنوانفصل!امشقلالهاتكساسنالتم8361

واحتلتالمكسيكالمتحدةالولاياتهزمتام1846848-

المكسيكية.الأراضىمنالمزيد

تنفيذليخواريسبانيتوبقيادةليبراليةحكومةشرتأم855

الإصلاحى.برنامجها

سيتي.مكسيكومدينةالفرنسيةالقواتاحتلتم1863

37المكسيك

عاصمةبحصارام521مايوفيالأسبانيونقامفقد

أضعفتوقد.والطعامالمياهإمداداتعنهاوقطعوا،الأزتك

المحاربالهنديالجيشوالجوعوالأمراضالمعارك

.ام521أغسطسفيالأزتكعاصمةواستسلمت

كيفيةمشكلةالأسبانيونواجه،الحربانتهاءبعد

منالهنودمنعأجلومن.الجديدةالمستعمرةسكانحكم

أسبانيا،ملك،الأولتشارلزالملكسمح،الأسبانمعارضة

حكامهم،همزعماؤهميكونوأنلغتهمباستخدامللهنود

بالعملوألزمهمالضرائبدفعالهنودعلىفرضأممنه

بالإضافة.المساعدةإلىيحتاجونعندماالأسبانلصالح

الديانةاعتناقإلىيتحولواأنالهنودألزمفإنهذلكإلى

الأزتكعاصمةالأسبانحكموقد.الكاثوليكيةالرومانية

الهندية.المدنمنوالعديد

،الميلاديعشرالسادسالقرنمنالأربعينياتوفي

منالشماليالقسمفيالفضةمناجمالأسباناكتشف

العديدجذبالاكتشافذلكعلىوترتب.مستعمرتهم

المكسيك.إلىالأسبانالمهاجرينمن

ومناطققراهمفيبالعيع!للهنودالأسبانسمحوقد

المستعمرين.تجمعاتأماكنعنمنفصلبشكلاستقرارهم

يتغيرلمعملهمونمطوطعامهممبانيهمنمطفإنولذا؟

003نحودامالذيللمكسيكالأسبانحكمإبانكثيرا

.عام

م1867

-1876

-0191

م1791

م2591

م3491

م3891

-4291

م5391

م6891

السبعينيا

م8591

السلطة.خواريزبيسيتوبقيادةالليبراليةالقواتامشعادت

حكماالمكسيكديازحكمم191ا-8841وام088

استبداديا.

أطاحالمكسيكفيثورةماديروفرانسيسكوقادام119

دياز.بالمستبد

المكسيك.فىجديددستورتبني

الاجتماعيالإصلاحيلرنامجهاالمكسيكيةالحكومةبدأت

.والاقتصادي

الأراضيبتوزيعالمتعلقبرلامجهاالمكسيكيةالحكومةبدأت

المزارين.علىالزراعية

النفط.شركاتأملاكعلىالمكسيكمميوت

الحلفاءتزويدبغيةالمكسيكصناعةتطورتام459

الحربية.بالمنتجاتالحربحلال

.الانتخابفيحقهاالمرأةلالت

مدينةفياحتحاحيةطلابيةمظاهراتالحكومةحنودأخمد

سيتي.مكسيكو

احتياطياتمنالمزيداكتشافتمالعشرينالقرنمنت

المكسيك.خليجساحلفيالحفط

المكسيك.منالجنوبيالأوسطالقسمزلزالانأصاب
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الملكحاوا!،الميلاديعشرأضامناالقرننهايةوفي

أجلمنوذأسك،حكومتهتمظيمإعادةالثالثتشارلز

مما،أ!سرائبامنوالمزيدأصمعلطةامنالمزيدعلىالحصول

نحوالسعيإلىالمكسيكفيولدواالذينبالأوروبيينحدا

منالمزيدفيأخرىجماعاترغبتلينما،الامشقلالنيل

اسذاتية.اشعؤونهماعلىالسيطرة

جمئالفوضىسادت.الأسبانفمدالمكسيكثورة

أغرنسيةاالقواتاحتلتأنبعدالأسبانيةالمستعمرةأنحاء

فردياندأسبانياملكواعتقلت،ام708عامأممبانيا

اأخصصوأأسذيناب!!منأحصاهناكوممتيلاوكان.السابع

51ففي،المستعمرةفيالحكممقاليدعلىللاستيلاء

كممديةأصولذاتوجماعاتالهنوددعاأم081لممبتمبر

إلىحلالهامندعاهمخصه%عليهماوألقىالكنيسةإلى

الأممبان.علىالتمرد

الشخصياتبمهاجمةكوستياهيدالجواتباعبدأوقد

الح!-تسلماأمعيتعاونكادمنوكلالأسبانيةالرسمية

وفي.التراجععلىأحبرت!ص!شيلاقواتأنإلا.الأسعباني

وقتلته.عليهأ!بضاالأسبانيةأغواتاأغتأ،أم181عام

أتباعلىأ!ضاءامنبعدفيماالأممبانيةالقواتوتمكنت

.أم581سسةوقتلهأيضابخليففالإمساكوتمكو!تيلا،

قت!منالأممبانالجنودتمكن،م6181عاموبحلول

حميعأصسلامواالهدوءسادحيث،المكسيكيينالثوارجميع

أمحبانيا.إلىالسابعشرديناندالملكوعاد.المكسيكأنحاء

الحكمايعارضونالم!سسي!ص!تجميعبأنيظنوهو

فيتمردحركةأيةأعمعكبيراجيشافمظم،ايلأ!مبانيا

الس!صان،ع!الضرائبمنالمزيدوفرض.الم!صسيك

.بالأ!مبانالثقةبفقدالم!سسيكيينقناعةمنأصهأعماوزادت

فرديناندأسبانياملكسلطةضعفتعندما.الاستقلال

لنجاحكبيرةفرصةأنهاالمكسيكيينمعظمرأىالسالغ،

الأسبانيماالجيشواجتمثائد.الألممباناضدثورتهم

وأعلنا.أم821فبراير21فيالمكسيكيالثوارقائد

أصبحتأم482عامودحلول.الم!شسيكا!متقلال

نوابومجلسا،رئيسأ!ا،!ميادةذاتجمهوريةالمكسيك

شؤونالح!!امويديرالبلاد،شؤونيديرانوشعيوخ

أتباعأحدوهوفي!صورياغوادالوبوأصبح،الولايات

للبلاد.رئيسأولكوستيلا

الأمريكية.المتحدةوالولاياتتكساسمعالحرب

منحزءاعشرالتاسعالقرنأربعينياتحتىتكساسكانت

قدكانواالأمريكيينمنكثيراأنغير،المكسيك

لويزنيوأنصوأالمكيسيكيالرئيسغيروعندماا!عتوطنوها.

نفسهأجعطيالدستورأم(855-)1833انا!عانتادي

الأمريكيونعليهثار،المناطقعلىالسيطرةمنمزيدا

عمدماوالحولىالأوسطالقسمأصا!ا!دياأسدماراتوضدتصورة

.أم859عامالم!سسيكاشل!رأ!أصات

وأجبروه،تكساسفيالأحرارأيدواالذينوالم!ضسي!صولى

.تكساسباستقلالتعترفمعاهدةتوقيععلىأخيرا

وبعد،المعاهدةبهذهالمكسيكيةالح!صمةتعترفكم

أعلنت،والمكسيكأمريكاب!تحدوديةخلافاتنشوب

الأمريكيونالجنودواحتل،المكسيكعلىالحربأمريكا

الحرب:انظرونيوم!صسيكو.وكاليفورنياأريزونافيمناطق

المكسيكية.

غوادالوببتوقئمعاهدةالمكسيكيةالحربانتهت

المعاهدةلهذهووفقا.أم848عامشبرايرفيهيدالجو

التىالأراضيعنالمتحدةأطولاياتالمكسيكتنازلت

منوأجزاءأريزوناوأغلبويوتاكاليفورنياالآنتسمى

غوادالوب:انظر.ويومينجوونيومكسيكوكولورادو

.معاهدةلجو،اهيد

حربهابعدالمكسيكيةالحكومةعانت.الفرنسىالغزو

عرفتأهليةحربمنتلتهاوماالمتحدةالولاياتضد

خواريزبينيتوبقيادةالأحرارليناندلعتالإصلاحبحرب

خواريز.بانتصاروانتهتال!ضيسةورائهماومنوالمحافظ!ت

والمملكةلفرنساالمستحقةالديوندفعخواريزأوقف!

عامفيراكروزالدولهذهجيولقفاحتلتوأسبانيا،المتحدة

هدفأنوالأسبانالبريطانيونأدركوعندما.أم862
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الديونتحصيلوليسسياسياكانقدالفرنسيةالحكومة

بغزو،الثالثنابليونفرنسا،إمبراطوروقامالبلاد.غادروا

واحتلالها.المكسيك

ماكسمليانالفرنسيينبمساعدةالمحافظونعين

والأحرارخواريزوقام.أم486عامللمكسيكإمبراطورا

الفرنسيين.والغزاةماكسمليانعلىعصاباتحرببشن

أخرجتفرنساعلىالمتحدةالولاياتضغطتأنوبعد

تطيحأنخواريزقواتاستطاعت،المكسيكمنجيوشمها

الأحرار،حولالبلادوتوحدت،والمحافظينبماكسمليان

فيوفاتهإلىأم867عاممنللبلادرئيساخواريزوأصبح

بابلو.بينيتوخواريز،:انظر.م2871عام

خواريزبخليفةديازبورفيريوأطاح،ام876عاموفي

عامإلى1884عاممنثمأم088عامإلىالبلادوحكم

لمبورفيريو.دياز،انظر:دكتاتوريا.حكماام119

إلىكارنزافينوستيانووصولحتىسيالممياالمكسيكتستقر

ما419عامالمتحدةالولاياتمنبدعمالحكمسدة

انظر:،ام719عامللمكسيكدستورإقرارعلىوعمل

ثورةفى،أم029عامكارانزاقتلفينوستيانو.كارانزا،

وشهدت.رولفاأ،أبريغوننظر:ا.أبريغونلفاروأقادها

اقتصاديةإصلاحاتالعشرينالقرنعشرينياتفترة

الفلاحينعلىالأراضيفيهاوزعتو!مياسيةواجتماعية

السياسيةالشؤونفيالتدخلبعدمالكنيسةوتعهدت

السياسية.الأحزأبتتشكلوبدأت

الذي،كاليسإلياسبلتاركوالمكسيكرئاسةتولى

عاممن،أم929عامالدستوريالثوريالحزبشكل

مأالذيكاردناسلازارووخلفه.ام439إلىم4291

ثم.المكسيكفيوالبريطانيةالأمريكيةأضفطاشركات

عامإلىأم049عاممنكماتشوأفيلامانويلتولى

رئاسةعلىفالديزأليمانميجي!!وخلفه.أم469

وتبعه،أم529عامإلىأم469عاممنالمكسيك

ما529عاممنالرئاسةتولىالذيكورتنزرويثأدولفو

ما589عاممنماتيوسلونروأدولفو،أم589عامإلى

عاممنأوردازديازوجومعتافو،م4691عامإلى

.أم079عامإلىأم649

فيوازدهرالثانيةالحرببعدالمكسيكيالاقتصادنما

النفط.منهائلةاحتياطاتاكتشافبعدالسبعينيات

الحزبضدالمعارضةازدأدت.الأخيرةالتطورات

منذوالمحليةالعامةالانتخاباتفىالدستوريالثوري

مرضئانتخبأم،889عاموفي.الثمانينياتمنتصف

للمكسيك.رئيساغورتاريديساليناسكارلوسالحزب

الاقتصادعلىالحكوميةالقيودبرفعساليناستعهد

النموإنعالقوحاول.المكسيكيةالسياسةوإصلاح

الضخمةالأجنبيةالمكسيكديونمشكلةوحلالاقتصادي

التجاريةللأعمالالحكومةملكيةتقليلزيادةخلالمن

المكسيك.فيالأجنبيةالاستثماراتمنكبيرقدروتشجيع

المكسيك.اقتصادتحسنالإصلاحاتهذهظلوفى

المكسيكمنكلوافقتأم399عامأبريلوفي

الحرةالتجارةمعاهدةعلىوكنداالمتحدةوالولايات

تجاريةمنطقةبإيجادتقضىالتي)نافتا(الشماليةالأمريكا

وفى.أم499عامينايرفيالمعاهدةبهذهالعملوبدأ.حرة

جنودبينشيباسولايةفيعنفأطأعمااندلعتأيضايناير

وبدأت.الزباتستيالوطنيالتحريرجيشوأعضاءالحكومة

بحلالحكومةتعهدتعندمابينهماالسلاممحادثات

نفسمنأغسطسوفي.والسياسيةالاقتصاديةالمشاكل

الثوريالحزبمنبولسزيديلوإرنيستوانتخبالعام

للمكسيك.رئيساالدستوري

الموسوعةفيصلةاتذمقالات

تراجم

لوأميليا،لاتازاألفارو،أبريعون

كارلوس،عورتاريدي،!اليناسلويلماكاماكو،أفيلا

يدا!ليزنطونيوأ،ناا!اساأوكتافيوباز،

لشوبا،فياخوزيهبورتيليوبويز،

ورلارا،سناردكاروفينو،يوماتا

ندوهيرناكورتير،نويلما،ميوجا

منتيزومابلوبابينيتو،ريزخوا

ميحيلكومحتيا،يهيدالجوبورفيريودياز،

بلكوأكا

بوللا

تامميكو

ناتيهوا

لاخاراداجوا

تكزلأا

مولاأ

صعقة،نسددحا

تلسيهوا!متاا

قمة،باوريزاأ

كانلر،ريكوتينلا

تيبيتلبوكابو

لاتلاحتفاوالأعيادا

تيميةاسلاامريكاأ

المكسيكىالسيزال

المدن

ريزحوا

بوتوسىلويسسان

كروزفيرا

ليمكسيكا

سيتيمكسيكو

تاريخيةنبذة

المكسيكيةالحرب

معاهدةهيدالجو،عوادالوب

شعب،المايا

الطبيعيةالملامح

خلئالمكسيك

حرانديريو

بحيرةسوتشيميلكو،

مادريممييرا

ملةذاتأخرىمقالات

الصبار

اللن

الثيرانمصارعة

مونتيري

كسكونا

لكويتلهوانتزا

لاريدونويغو

كاهاوا

لأمريكيونالهنودا

خليج،دياليفوركا

حزيرةشه،يوكاتان

الملابس
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الموضوعصرعا

الحكمنظام-ا

الوطنيةالحكومة-أ

المحليةالحكومة-ب

السياسىالنظام-ح

السكان-2

الس!صادعدد-أ

المعيشةأنماط-3

المديةفيالحياة-أ

اشيىفىالحياة-!

والشرا!الطعام-ح

الملالس-د

الفنون-4

أ!مارةا

الرسم-!

السطح-5

اورغربىشممالإقليم-أ

الهادئ

ال!صسيلثهضبةإقليم-!

حلي!إقلي!سهلج

الساحلىالمكسيك

المناخ-6

الاقتصاد-7

الحدمات-أ

ال!كحناعةب

الزراعة-ج

أضعدينا-د

تاريخيةنبذة-8

المحاكم-د

المسلحةالقواتهـ-

!اللغة

ا!طنيةاالأعادهـ-

تملزوا

يراسدا-ر

لتعليماح

الأد!خ

المومميقى-د

الحنوليةالمرتععاتإقلي!ا

تسيارمرتفعاتآ!هـ-

صاتاديوحزيرةشبهإقلي!ا-!

والحيواسةاساتيةاالحياةهـ-

ةرلتحااهـ-

حةاصسياا-و

صلاتلمواا

لاتتصالاا-خ

أسئلة

المكمميكير؟!عظماينتميالعرقيةالمجموعاتأيإلى

المكسيك؟فيإقلي!أكبرما-

لكراعة؟المحصصةالم!صسيكيةال!راضيمساحةما-

علىالعشري!اغرداسعيميات!ىالسفطاكتشا!أتركيى

المكسيك؟اقتصاد

المكسيلص؟جمهوريةلرئيسالمحولةالسلطهاتما

المكسيكينن؟لدىالمفضلةالرئيسيةالأطعمةما-

؟أم419عامفراكروزالأمريكيةاالقواتاحتلتلماذا

الم!صس!يك؟فيالمه!ةالدييةالأعيادما-

نورتيكاليفورنياباهامقاطعةعاصمةمكسيكالي

معكانهاعدديبلغمدنها.أكبرومنالمكسيكية

مباشرةالحدودعبرمكسيكاليوتقع.نس!ة389.106

المتحدةبالولاياتكاليفورنيافىكاليكسيكومن

منمزيجالمدينتينواسم.الملكسيكان!:.الأمريكية

مدينةتأسي!تموقدكاليفورنيا.والمكسيككلمتي

مركزاالمدينةتعدواليوم.أم309عامفيمكسيكالي

علىالثيرانمصارعةبمشاهدةالسياحويتمتعسياحيا.

العربة،حصانوسباقات،والروديوم،المكسيكاليةالطريقة

وتحتوي.الأسواقومنطقةوالشرقيةالمكسيكيةوالمطاعم

المعماريةالهندسةمنونماذجتاريخىمتحفعلىالمدينة

الأسباني.النمطعلىالمبنية،والقديمةالحديثة

كبرياتومنالمكسيكدولةعاصمةسيتيمكسيكو

نسمة.ملايينثمانيةعلىمايزيدفيهايعيع!.العالممدن

مليون15علىيزيدماوضواحيهاالمدينةهذهوتضم

وتعد.العالمفيالمدنأكبرمنواحدةتعدف!أسذا،نسمة

البلاد.فيالصناعيالتجاريالركزسيتيمكسيكلمدينة

النقلومرأفقالتعليميةالمؤسساتمعظهمافيهاوتوجد

والسياحة.

القرنخلالسيتيمكسيكومدينةالأممبانبنى

وقام.لهمعاصمةواتخذوهاالميلاديعشرالسادس

عشرالسالغالقرنفيكوقكسكلبحيرةبتجفيفالأسبان

علىالمدينةرقعةامتدت،أ!قتاذلكومنذ.الميلادي

سيشمكسيكومدينةسكانومعظما.البحيرةمسطح

وهندية.أسبانيةأصوأ!منينحدرون

مدينةفيللعيانظاهرةالأزتكاإمبراطوريةآثارتزالزلا

القديمةالمبانيمنالعديدالمدينةوتضما.سيتيم!صسيكو

تضمالقديمةالمبانيوبعض،الأسبانشيدهاالتيالجميلة

وتعكحه!.تحاريةومحلاتومتاحفحكوميةمكاتبحاليا

بيوتففيها،واضحةتبايناتسيتىمكسيكومدينةمنازل

وناطحاتحديثةومبانقديمأسبانيمعماريطالغذات

الإسمنتمنمبنيةالحديثةالمبانيمعظ!اأنكما.سحاب

نأإلا،الجداريةبالصورمزخرفالآخروبعضها،المسلح

متخلفةأحياءفىيعيشونالمدينةسكانمنكبيراقسما

.الحياةمتطلباتأبسطإلىبيوتهماتفتقر

تتخللهاحيا035علىمكسيكوسعيتيمدينةوتشتمل

المومميقية،الحفلاتفيهاتقامساحاتأوميادين

)الساحةبالبلازاويحيط.أحامةابالمناسباتوالاحتفالات

.والمسارحوالمطاعمالتجاريةوالأسواقالكنائس(العامة

فوقم042.2ارتفاععلىسيتيمكسيكوتممدينة

مكسيكو،واديعلىوتشرفالبحرسطحمستوى

المدينةمنأجزاءهبوطإلىأدىمماللمياهماصةوتربتها

المبانيإنشاءفيروعيوقد.الحسةفيسم03بمعدل

.الأرضفىلمئكوصهاأساساتهاتسليحالجديدة

فيمميتيمكسيكومدينةوقوعمنالرغموعلى

لممطحمستوىعنالمرتفعموقعهاأنإلاالمداريةالعروض

يومياالأمطارفيهاوتهطلمعتدلأ.مناخهاجعلالبحر

بدايةأومايوشهرنهايةبينالواقعةالفترةفيعام،بوجه

منالمدينةوتعاني.عامكلمنأكتوبروشهريونيوشهر
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ساحاوتكتمف.الجحيلةالعريضةالشوارعتتخللهاسيتىمكسيكومدينة

.التذكاري

عنالناجموالتلوثبالدخانالممزوجالضبابمشاكل

والمصانع.السياراتحركة

ساحةتعد.سيتيمكسيكومدينةملامحأبرز

فيالرئيسيةالساحةزوكالوباسمتعرفالتيالدستور

ومبنىالوطنيةوالكاتدرائيةالبلديةداربهاوتحيطالمكسيك

العقاريالرهنومبنىالعلياالعدلومحكمةالوطنيالقصر

وتحيط.ميسرةبفوائدشخصيةقروضايمنحالذيالوطني

الأزتك.مبانيبقايامنقديمةأثريةمبانأيضابها

عشرالسابعالقرنخلالالكبيرالوطنيالقصربناءتم

وتوجد.لهمقراالأسبانىالحاكماستخدمهحيث،الميلادي

الرسمية.المكاتبمنوغيرهاالرئيص!مكاتبحاليافيه

،الغربباتجاهسيتيمكسيكومدينةوسطمنطقةوتمتد

شارعحتىوتنتهي.مشجرةواسعةشوارعتوجدحيث

فىالعريضةالشوارعأجملأحدريفورما،لاديباسيو

الذيالجميلةالفنونمبنىخواريزشارعويواجه.العالم

الموسيقيةالحفلاتفيهتقامحيث،المسرحعلىيشتمل

المبنىبنيوقد.الغنائيةوالمسرحياتالرقصوبرامج

الأرضفىغوصهإلىالثقيلوزنهوأدىالمرمر،منبالكامل

كولمبوسكريستوفرولصبالسحابناطحاتالوسطفىالعامةتها

برجمبنىيقع،المبنىذلكمنوبالقربأمتار.خمسةبنحو

أعلىوهوطابقا،44منيتألفالذياللاتينيةأمريكا

قاطبة.اللاتينيةأمريكابنايات

فيميادينمسبعةلاريفورماديباسيوشارعوسخلل

كلويتوسطالمذكور،الشارعمعالشوأرعتقاطعات

مهم.حدثأووطنىبطلذكرىيحييتمثالميدان

متنزهسيتيمكسيكومدينةفييوجد.ا!لتنزهات

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيأقيمالذيالألاميدا

متنزهاتأكبرمنوهو،تشابلتبكمتنزهكذلكويوجد

فيالأزتكأباطرةاستخدمهوقد،سيتيمكسيكومديخة

وورودوحدائقبحيراتعلىالمتنزههذاويشتمل.الماضي

وفى.أخرىتسليةوأماكنحيواناتوحديقةمياهونوافير

الخيلالزوارمنالكثيريمتطى،أسبوعكلمنالأحديوم

الوطنية.الملابسويرتدونالمتنزهاتفي

الوطنيالتاريخيالمتحفتشابلتبكقلعةوتضم

الوطنى.الأنثروبولوجياومتحف

منأكثرعلىسيتيمكسيكومدينةتشتمل.التعليم

أقدمإنشاءويعود.ومهنيةوثانويةابتدائيةمدرسة0004
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موجزةحقائق

سممة.2358،لا44سيتيمكسي!صمديةسكانعدد

سممة.68547015وصواحيماالمديةسكانعدد

2!0332وضواحيهاالمديةمساحةأك!005،2اللساحة:

البحر.سم!!ىمسترعرم0422:الارتفاع

ت!صروومعدت،م215ديسمبرلتمهرفيالحرارةدرحة:معتدل:المناخ

سما.74الترس!أومطرإلىالمحار

.الميا،ديعشرلعاشااأخردامشصرو:الملدينةإنشاءتاريخ

مدينةفيويوجد.أم551عامإلىالمكمسيكفىجامعة

معاهدر،الوطنيالتقنيةالعلوممعهدأيضا!ميتيمكسيكو

الجميلة.والفنونالهندسةلتدرلس

الأأمحاباأبررمنالثيرانمصارعةتعد.الرياضة

حلبتانسيتىم!صسيكلمدينةوفي،المكسيكفيالرياضية

متفرح،00055لنحوتتسعإحداهما،الثيرانلمصارعة

الأأ!اباومن.العالمفيالمصارعةحلباتأكبرمنوهي

السلةوكرةالقدموكرةأجيسبولاألعابالمفضلةالرياضية

أضس!.واأصسباحةواالخيولوسباقوالجولف

آلافسيتيمكسيكومدينةفيتوجد.الصناعة

السلعأهموتشملوالصعيرةأحجيرةاالصناعيةالمشمآت

والملابسالكيميائيةوالموادالسياراتالمنتجةالصناعية

والآلاتوالفولاذوالحديدالدوائيةوالمنتجات

اتملا!المصاباشتيمنالعديدأنكما،والمنسوجات

تقومث!منتجاتهاتصنيعأوبتجميعتقومخارجيةجهات

رجية.اتالأسواتإلىبتصديرها

فيالصناعيةالمنشآتفييعملونمنايعيش

أفواجعامكلالمدينةإلىيفدحيثسيتيمكسيكومدينة

علىالحصولبغيةالمجاورةاشيفيةالمناطو!منالشبابمن

،المهاراتإلىيفتقرالمدينةإلىيفدمنأنغير.وظائف

فرصةعلىيستطحإلحصوللا،العادةفي،منهموالعديد

مدقع.فقرظلفيأسرهميمهؤلاءيعيم!ماوكثيراعمل.

تدفقمنللحدجهدهاقصارىالم!سسيكحكومةوتبذل

خلالمنسيتيمكسيكومدينةإلىالأريافسحان

المدينة.هذهخارجأصناعاتاإقامةتشجيع

تؤديالمكسيكدولةفيالطرقمعظما.الموا!لات

تصلالطرقمنشبكةهناكومميتيم!سسيكومدينةإلى

،الأخرىالمكسيكمدنولقيةسيتيم!صسيكلمدينةبين

الوسطى.أمريكاودول،المتحدةأ!لاياتامعو!صذأ!ك

السككلشبكةمركزسيتيم!صسيكومدينةوفي

عامعملهبدأفقدالأنفاقعبرالسق!!نظامأماالحدلدية،

الجويالنقلمراكزأحدسيتيمكسي!صمدينةوتعد.

تموقد.الأرضيةالكرةمنالغربيالنصففيالرئيسية

وتنطلق.أم529سنةخواريزبيسيتوالدوشمطارهاافتتاح

الدولمنالعديدإلىمباشرةجويةرحلاتالمطارهذامن

أمريكاودولوكنداالأمريكيةالمتحدةالولاياتبينهامن

والشرقالأوروبيةالقارةودولالحنوبية،الوسطى

مكسيكوالعاصمةبينداحليةرحلاتوتنظما.الأقصىا

أح!صيرة.األم!صسيكامدتوبقيةسيتي

الهواءسوقفيالزبائن

مدينةفيالطلق

يتوقفونسيتيمكسيكو

ومثل.سريعةوحبةلتاول

أيضاتبيعالأسواقهذه

والخضراواتالفواكه

الطارحة.
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نحوسيتيمكسيكومدينةفيتصدر.الاتصالات

فيأخرىمدينةأيذلكفىتفوتهالايوميةصحيفة41

الإنجليزيةباللغةصفحةعلىيشتملمنهاوالعديد،العالم

الإنجليزية.باللغةكاملةتصدرصحفهاوبعض

فيالرئيسيالإعلاميالمركزسيتيمكسيكومدينةوتمثل

إذاعية،محطة03نحوفيهايوجدحيث،المكسيكدولة

تعليمية.تلفازيةوقناة،تجاريةتلفازيةمحطاتوخمس

المقاطعةرئيسالمدينةضمؤونيتولى.الحكومة

للمدينةيوجدولا.الدولةرئيعي!يعينهالذيالفيدرالية

وتشريعاتهاقوانينهاامحتصدارويتم.محليتشريعىمجلس

المقاطعةرئيعرويعتبر.مباشرةالاتحاديةالحكومةبوساطة

الوزراء.بمجلسعضواالفيدرالية

سيتيمكسيكومدينةفيعاشلقد.تاريخيةنبذة

الرابعالقرنمنتصفوفي.السنينألافمنذأناسالحالية

عاصعمتهمالأزتكيونالهنودأقامالميلاديعشر

الم!صسيكأراضيجميععلىصعيطرواوقد،تينوشتيتلان

عاصمةايلأسبانوغزا.الميلاديعشرالخامصالقرنخلال

عاصمتهمبتدميروقاموا،أم951سنةالأزتكإمبراطورية

أنقاضعلىسيتيمكسيكومدينةوبنواأم،521عام

شتيتلان.تينوالأزتكعاصمة

بسببالماضىفيالمديخةسمكانمنالالافغرقوقد

علىيساعدطبيعيمنفذوجودلعدموذلكالفيضانات

هلاكبعد،الأمسبانولكن.المدينةمنطقةمنالمياهتصريف

جراءمنالمدينةتلكمننسمةألف03منيقربما

لتصريفكبيرةقناةبشققاموا،أم962سنةالفيضانات

الأمطار.ومياهتكسكوكوبحيرةمياه

الأسبانسيطرةتحتمكسيكوسيتيمدينةبقيتوقد

سنةاستقلالهانالتأنإلىعام003نحوامتدتلفترة

الأهليةالحروبمنالعديدنشبتوقد.أم821

أجلمنالعشرينالقرنمنالعشرينياتحتىوامشمرت

المدينة.علىالسيطرة

سنةسيتيمكسيكومدينةالأمريكيونالجنوداحتل

استمرتالتيالمكسيكيةالأمريكيةالحربخلالأم847

مكسيكوسيتيمدينةسقطتكما.أم848عامحتى

ما452عامبنيتأ!مباليةكنيسةوبقايا،القومأولئلثلحضارةرمزاالأزتك!عالدبعضوتضمسيتىمكسيكوفىالثلاثالحضاراتساحة

الحضارةإلىيرمزالذيالجميلالمعمارداالحكومىالإسكانومجمع،الأزتكحضارةانقاضعلىقاتالتىالأمسباليةالحضارةتمثل

الحالية.المكسيكية
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أيديهمفيوظلتام863سنةالفرنسيينالجنودبأيدي

لح!صمماكسيمليانفرنسانصبتوقد.ام867عامحتى

عامحتىحكمهافىاستمرحيثام،864المكسيك

المكسي!جة.أغواتاعزلتهأنإلىام867

واستولىياعس!انقلاباديازبورشيريوالجنرالقادوقد

واستمر.أم876سنةسيتيم!صسيكومدينةفىالسلطةعلى

بدايةحتىالم!سسيكوبلادسيتىم!صسي!صنيوححمفيدياز

مدينةفيديازالجنرالوأنشأ.أم019سنةالمكسيكيةالثورة

منالأربعينياتخلالالمصانعمنالعديدسيتيمكسي!ض

.كبيرةبسرعةالمدينةوتوسعت،العشرينالقرن

منإليهاالمياهلنقلأنابيببشبكاتالمدينةزودتوقد

عنها.الأميالمئاتتبعدأودية

خلال7%0منأكثرسيتيم!صسيكومدينةسكانازداد

تحدياتبرزتأ!دأسكونتيجة.العشرينالقرنمنالسبعينيات

العملفرصتوفيرلينهامن،المدينةشؤونعنالمسؤولنأمام

المدينة.صىوألاتصالاتأضقلامرافقوتطهويروالمساكن

مأ859سبتمبرمنوالعشرينالتاسعاليوموفي

سيتي،مكسيكومدينةوشمل،المكسيكزلزالأصاب

المبانيمنالمئاتوتدميرشخص،7لم002مقتلعنوأسفر

.الأخرىالمبانيآلافوتضرر

أوائلفيالمكسيكفيالاقتصاديالأداءتحسن

إلىالقطاعاتمنكثيروتحولت،العشرينالقرنتسعينيات

وانخفض،الحكومةتتولاهاحصانتأنبعدالخاصةالملكية

هذامنكثيراسيتيمكسيكوأفادتوقد.الماليالتضخما

أ!س!!أأصقت!ت11علىوانع!حرالاقتصاديالازدهار

الحكومةعملتأم،199عاموفيالمجتمقفىوالعليا

فنقلتبالمدينةالهواءتلوثدرجةتقليلعلىالمكسيكية

وبدأت،المدينةخارجإلىالنفطومصافيالمصانعمنكثيرا

ومسياراتبالحافلاتجديدةمركباتلاستبدالخطة

القديمة.الأجرة

الأزتك

للاتينيةامريكاأ

المكسيكيةالحرب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بابلوبيسيتوحوارير،

لحيرةسوتشيميلكو،

سدوهيرناكورتير،

المكسيك

منتيروما

تيلل!صاهونتزا

والمبافطالمنازلفيتستخدمأداةالد!خانمكشا!

يصدر.الحريقأوالدخانمنالناسلتحذير،الأخرى

الدخاندخولمنثوانخلالعالياصوتاالدخانمكشاف

مكشافمننوعانويوجد.خاصةفتحاتخلالمنفيه

والمكشافالتأيين)مكشاف(كاشفهما:الدخان

دقيقة،خليةتقوم،التأيينمكشافوفي.الكهروضوئي

كهربائيا،الهواءجزيئاتبشحن،إشعاعيةفاعليةذات

تيارا،الأيوناتوتنتج.الأيوناتتسمىجسيماتمولدة

الدخانجسيماتوتتعلق.مستمرةبصفةيتدفقكهربائيا

تشغيلإلىمؤديةالتيارتدفقمنوتخفض،بالأيونات

.لإنذارا

ضوئيمصدرعلىأعهروضوئىاالمكشافويشتم!!

تسمىللضوءحساسةأداةعلىعلاوةغرفةفىيضيء

المصدر،منالضوءبتشتيتأررخاناويقومالفوئية.الخلية

الضوئيةالخليةتسببوعندئذ.ضوئيةحليةعلىويعكسه

الإنذار.انطلاق

منالنوعينكلافإن،الحريقمنأ!قايةالخبراءوطبقا

الإنذار.علىمقدرتهمافيمتساويانالدخانمكشافات

المشتعل،للحريقأكبربسرعةالتأيينم!صشافاتوتستجيب

أكبربسرعةتستجيب،أ!كروضوئيةاالم!صشافاتأنكما

لهب.بلادخاناتطلقالتيالبطيءالاحتراتذاتللحراجس

القابسأوبالبطاريةيعملانبحيثأضوع!تأكلاويصنع

سقففىالدخانمكشافتركيبويجب.الكهربائي

علىتركيبهأوالجدارمنسما5عنلايقلبعدعلى

السقف.منسم3و.15بينيتراوحبعدعلىالجدار

واحدمكشافبوضعالحريقمنالوقايةخبراءويوصى

تركيبويجب.المبنىطوابقمنطابقكلفيالاقلعلى

.النومغرفةمنطقةمنبالقربالأقلعلىواحدمكشاف

مقياسأيضاعديهويطدقالكتليالطيفمكشا!

المتأينةالجزيئاتأوالذراتلفص!!جهازالكتلى،الطيف

وسيلةالمقياسهذاويوفر)لق(.وشحناتها)ك(كتلهاححسب

الممكنومن،والجزيئاتوالنظائرأصعناصراعلىأطتعرففعالة

الكيميائيةوالبنيةالكيميائياكتركيبلتحديداستخدامهأيضا

فيالمادةمنعينةتوضعالجهازهذاوفيتعقيدا.أكثرلمواد

ويتم.أيوناتإلىلتتحولبإلكتروناتالعينةوتقذف.فراغ

الأبرالأيولات

*يولاتأ

الفحصتحت

مكشاهـر!

مغنطسىمجال

جع

أيولاتى

عيةالإلكترولاتتقذ!القطاعوحيدالكتليالطيفمقياسفي

الحرافزيادةالمعنطيسيالمجالويبب.أيولاتلت!صينعازم!

يتمالمجالشدةوبتعيير.التقيلةالأيوساتبامقارنةالحميمةالأيو،تا

يقيسكشافع!سريعتتايعفيالمنحرلةالأيوناتام!كلعرض

وشحماتها.الأيولاتكتل
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مجالخلالمنفيتدفق،الفراغخارخ!الأيوناتمنتياردفع

كلشحنةلقوةطبقاالأيوناتفصليتموهناك،كهربائي

مغنطسي.مجالعبرالأيوناتمنمجموعةكلوتمرمنها.

الأيوناتعنالخفيفةالأيوناتانحراففىالمجالهذاويزيد

الكتلة.طيفعليهيطلقشكلأمكوناالثقيلة

مننوعلكلك/شقيممعتتفققممالكتلةولطيف

إلىماأيونكتلةنسبةهىكاشوقيمة.العينةفيالأيونات

شدةبتغييرالكتلةطيففحصويتم.الأيونهذاشحنة

كلبتسجيلكهربائيكشافويقوم.المغنطجسيالمجال

كالق.قيممنقيمة

بحاسوبالكتليالطيفمكشافاتمعظموتوصل

أيضاويمكن.وتفسيرهاومعالجتهاالمعلوماتبتخزينيقوم

الاستشرابراسممثل،أخرىفصلأجهزةتستخدمأن

)الفصلالاستشرابوراسمالغازي)الكروماتوغرافى(

علىالمحتويةالخلائطلتحليلالسائلىالكروماتوغرافي(

الكروماتوغرافي.الفصلانظر:.المكوناتمئات

المهمةالامشخداماتمنكثيرالكتليالطيفولمكشاف

بينالتمييز:العامةالامشخداماتومن.والصناعةالعلمفى

والكشفوالجزيئيةالذريةالكتلوقياسآخرونظيرنطر

أجهزةفييستخدمالذيالسليكونفىالشوائبعن

وتستخدم.الإلكترونيةالأجهزةمنوغيرهالترانزستور

-الأحيانبحضفي-المتخصصةا!وميةالجهات

الملوثةالموادكمياتلاكتشافالكتبالطيفمكشاف

كذلك.ولقياسهاالمواد،منوغيرهاوالتربةالمياهفي

هندسيمجسمالمكعب

مربعاتبستةمحاط

ألفبائيةمكعبمثلمتساوية

كلفيهوتتساوىالأطفال

للطولالمكونةالأضلاع

ويعبر.وألارتفاعوالعرض

الحيزأوالمكعبحجمعن

مربعاتبستةمحاطالمكعببالأمتار،يشغلهالذي

منوجهك!!وطول.متساويةالسنتيمتراتأوالمكعبة

مكعبمترحجمهمكعبأو!مكعبةوحدةأيةأوالمكعبة

عشرةأومترايساويواحد.أضى

حجموي!اويايمسيمحر%دضاضلعطولكانفإذا

ء.ءفانمثلاأمتارأربعةالمكعب

المريمأما3،دسم0001أي

تساويبفأبعادهالأحمر4*4ك!4وييىحجمه

.والارتفاعوالعرضالطهولمنذلكعنويعبر3م64أي

.43هكذاباختصار

الجذر.،التكعيبيالجذر:أيضاانظر

لورقةا

فيالمتححرةمظهر

والصي!الشتاء

.البرتقالتشبهللخ!رةضاربةصفراءثمرةالبرتقاليةا!لكلورة

منقطة.وأوراقطويلةمنحنيةوأغصانقصيرجذعلهاوالشجرة

ومتين.قاسالأصفروخشبها

متولطةأو،صغيرةشجرةالبرتقاليةالمكلورة

وأالأسوار،حولالمتحدةالولاياتأرجاءفيتزرع،الحجم

،تكساسفيأساساوجدت.والظلالزيخةلأغراض

ذاتشجرةإلىيشيروالاسم.وأركنساسوأوكلاهوما،

لاولكنهالبرتقالكأنهيبدو،للخضرةضاربأصفرثمر

الحشبةأو،بواداركأو،بوداركأحيانا:ويدعى.يؤكل

الوشيع.تفاحأو،المقوسة

وأغصانها.منحنيةوأغصانقصيرجذعلهاوالشجرة

ذاتوهي.لامعغامقأخضرلونذاتالمنقطةالطويلة

الروادزرعوقدمر.حليبىونسغ،شوكية،صغيرةأغصان

حياسياجاالبرتقاليةالمكلورةأشجارأمريكافيالأوأئل

وخشب.الشائكةالأسلاكتستخدمأنقبلمزارعهمحول

ا!نودالدىوكان.ومرنوقويقاسالأصفرالشجرة

الحربية.وهراواتهمأقواسهممنهيصنعون،المفضلالخشب

.العرباتوعجلات،جيدةسياجأعمدةمنهيصنعكما

الخشبمنشرائحبغلىصفراءصبغةمنهتصنعأنويمكن

الماء.في

.غازيابنانظر:.اللهعبدأبوالمكئاسي،

بويقةينظفكوبائيجهازالكهربائيةالمكئسة

مفروشاتمنالأوساغالكهربائيةالمكانستزيل.السحب

لإزالةتستخدمأنيمكنكما،والبلاطوالسجادالأبسطة

والآلاتالمنزلىوالأثاثوالستائربالمفروشاتالعالقالغبار

وغيرها.

لتمفط،مروحةطريقعنالكهربائيةالمكنسةتعمل

الخارجيالهواءويندفعالجهاز.داخلجزئيافرأغافتوجد

.الأوساخمعهحاملاالفراغلملءالمكنسةداخلإلىبسرعة

منالأوساخبحجزآخر،وعاءأو،المكنسةكيسويقوم
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كيصويفرغ.نظيفاالخارجإلىيمرالذيالمند!الهواء

وفي.تغييرهويمكنبانتظام،المستخدمالوعاءأو،الأوساخ

لتصفيةماءصهريجفيالأوساخاتفرغ،المكانسبعض

الغبار.

الم!!ال!ر:الكهربائيةالمكانسمنرئيسياننوعانهناك

تحتوي.العموديةوالمكان!،الصهريجأوالحوصذات

قويةشفطومروحةكيسعلىالصهريجذاتالمكالعر

.مرنخرطومطريقعنال!جسداخلإلىالأوساختشفط

المكانسأما.مختلفةفوهاتعليهترحصبأنويمكن

فيوخضاضةصغيرةشفطمروحةفلها،العمودية

قويةشعيراتوبها،دوارةأسطوانة،والخضاضة.قاعدتها

إلىالأوساخوتشفط.الأوساخلتفتيتالبلاستيكمن

المكانسبعضوتجمع.المكنسةبمقبضمعلة!كيسداخ!!

نجدأسةالحاهذهوفى،أ!مودياوالنظامالصهرل!نظامبين

الشفطمروحةإلىبالإضافةالخرطومفوهةفيالخضاضة

.قويشفطلإعطاء

تشملال!رلائيةالمكانسمنأخرىأنواعوهناك

يم!ش.الجافة-والمبتلةالوزنوالخفيفةاليدويةالمكنسة

مفيدةوهي.بسهولةواحدةبيداليدويةالمكانسحم!!

النوعوهماالكهربائيةللمكانسالريسيينالنوعينالشكلانيوضح

الحوصديالوعففى.العموديوالموعتمالصهرأوالحوضدو

مردخرطومطريقصالأوساحالشفطاحشفصأامروحةتقوم)أعلاه(

الشفطمروحةتقوم)أدلاه(العموديالوعوفي.الكيسداحلإلى

ذاتدوارةأسطهوالةوهى.الخضاصةبفعلالمفككةالأوساحلسفط

.شعيرات

بالمكنسةإليهاالوصوليمكنلاالتىالأسطحلتنظيف

للتنظيفالوزنخفيفةالمكنسةامحتخدامويمكن.التقليدية

لكن،العموديةالمكنسةتشبههيوالغبار.وإزالة،الخفيف

أما.خضاضةبهاوليس،حصذلكوشفطهاأقلوزنها

لتنظيففتستخدم،الجاف-المبتلالنظامذاتالمكنسة

والغبار.السوائل

تقريبا.ام009عامالمحركذاتالمكانساستعماللدأ

بدايةفىالكهربائيةألمكانسمنأنواععدةواخترعت

العشرين.القرن

الضيالبكتيريامنمجموعةأوجنه!يئاولالمكورة

في،العقديةالمكوراتتظهر.معينةخصائصفىتشترك

شكلفي،الحيةالكائناتمنعقوداأوسلاسلالمجهر،

.الدمحالةبكتيرياالعقديةالم!ضراتوتصنف.كريات

وأكلياالحمراءالدمخلاياتدمرسموماالب!ضيرياهذهوتفرز

.الدمانحلالالتدميرهداويسمىجزئيا.

حالةبيتاعقدياتتدمر

الحمرأءالدمخلاياالدم

المستنبتاتفيتاماتدميرا

علماءتعرفوقد.الخبرية

منعددعلىالبكتيريا

ليتاعقدياتمجموعات

أحدويسبب.الدمحالة

هىر-المجموعاتهذهأفراد

فيكأدطغالباالعقديةالمكورةالأصاءد!أكأ-أالمجموعة

الحرر.سلاسلش!صلالعقديةبالمكوراتالمتعلقة

إصاباتوتشملالبشر.عند

-والقوباء،البلعومالتهابأ،المجموعةمنالعقديةالمكورات

الإنتامحيةوجلديالتهابوهى-والحمرة،جلديداءوهو

يمكنكما.القرمزيةوالحمىالنفاسوحمى(،الدم)تسمم

خاصة،خطرةمضاعفاتإلىأبالمجموعةالعدوىتؤديأن

التهابالمسمى،الكليةومرض،الروماتيزميةالحمى

التهاب،الروماتيزميةالحمىانظر:الحاد.الكلىكبيبات

الكلية.

فيالحمراءالدمخلاياالدمحالةألفاعقدياتوتدمر

فيالبكتيرياهذهبعضوتوجدجزئيا.الخبريةالمستنبتات

مننوعوهناك.الأسنانلتسوسمرتبطةوهي،الفم

رئيسياممبباتعد،الرئويةالعقديةيسمىالعقديةالمكورات

.البكتيريالرئةالتهابلمرض

الخياطة،النسيح(؟)آلاتالمناعيةالثورةانظر:.المكوك

(.الصناعية)الثورةالنسيج،النسجإيصاحى(بم)رسمآلة
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الفضاءالفضاء)روادرائدانظر:.الفضائيالمكوك

عبر)السفرالصاروخ)صورة(،الففاءرحلات(بمالعرب

ا!اء(.)ا!!الجغرالمحيماالكشوفالفضاء(؟

المكي.فهدابنأنظر:دهد.ابن،المكي

-669هـ،437-)355طالبأبىبنمكي

بنمحمدبنحموشطالبأبيبنمكيام(.460

إمام.القرطبيالقيروانيالأندلسيالقيسىمحمدأبومختار

فيالتبحرأهلمن.والمجودينالقراءأمشاذ،محققعلامة

عالمامجودا،كان.الفهمحسن،والعربيةالقرآنعلوم

سنةعشرةثلاثابنوهومصرإلىسافر.القرانبمعاني

بالصلاحاشتهر.القيروانإلىورجع،القرانحفظوأكمل

فيالتبصرةمنها:عديدةمؤلفاتله.الدعوةوإجابة

وجوهعنالكشف،القرانإعرابمشكل،القراءات

التجويد.فىالرعايةوعللها؟القراءت

مأ929،هـ-ا)348عليمحمودمكي،

مصريجامعيأمشاذ.مكيعلييوسفمحمود(.-

ممتازبتقديرالليسانسعلىوحصلبمصر،قنابمحافظةولد

عامالقاهرةبجامعةالاداببكليةالعربيةاللغةقسممن

كليةمنممتازبتقديرالدكتوراهدرجةعلىثم،ام949

.أم559عامالمركزيةمدريدبجامعةوالفلسفةالاداب

ثم،والتعليمالتربيةبوزارةالثقافيةالعلاقاتبإدارةعمل

بجامعةالاداببكليةالعربيةاللغةقسمفيبالتدريس

تمبمدريد،الإسلاميةالدراساتلمعهدوكيلاثم،القاهرة

ثمام،659عامحتىفيهاالمصريةللسفارةثقافياملحقا

الثقافة.بوزارةوالنشرالترجمةلإدارةمديرا

المعهدفىالشرقيةالدراساتلمركززائراأستاذادعي

اللغةقسمفيأممتاذاعملثم،المكسيكفيالمكسيكي

عاموفي.سنواتستلمدةالكويتبجامعةالعربية

فيالأندلسيللأدبأستاذاالقاهرةجامعةعينتهأم،779

بكليةالعربيةاللغةقسم

لقسمرئيعساوعين،الاداب

!ع؟!"!خ؟ع"!الو!؟لإفي!3ع-دنفسهابالكليةالأسبانيةاللغة

3؟كا!!قي!نمئن3صزر!!،لإ؟"ض-4ء

،+3!"ض-،س/ء!برلأ،!كا!يركا7لاعزائرااستاذادعي.أم849

!!ء!!!!ء!!ا؟7و+علالاالعربيةالجامعاتمنلكثير

!"شلم!-فيعءقي"!كارزكا!،محدودةلفتراتوالأجنبية

في-+ءنن"رز،بر-!!7منكثيرعلىأشرفكما

الماجستيررسائل

عضووهو،والدكتوراه

مكىعلييوسفمحمودالعربيةاللغةبمجمع

أبرزمن،العربيالأدبخدمةفيجليلةأعمالله.بالقاهرة

الحف!ارةفيوالإسلامالعربأثر:وبحوثهتآليفه

درالمشه،حبانابنالأندسميالمؤرخعنبحثه،الأوروبية

القسطلى.دراجابنلديوانوتحقيقه

عامالعربىللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم889أهـ،804

دولةرجلام(.527-1)946ديقولومكيا!للى،

الحديث.السياسةعلمأباالكثيرونيعتبرهإيطاليوكاتب

الفترةوهي،النهفحةعصرفىالسياسيينالمفكرينأحدوهو

عشرالرابعالقرنينبينالفكريبالنشاطاشتهرتالتي

مناكتسبهاالتيالتجربةقادته.الميلاديينعشروالسابع

السياسةإلىالنظرإلىللتاريخدراستهومندولةرجلكونه

العصورفىالسياسيونالكتابفسر.جديدةبطريقة

ولكن،النصرانيالدينإطاروفىبمثاليةالسياسةالوسطى

نظرهوجهةعلىواقعيةبصورةالسياسةفسرمكيافللي

التاريخ.إطارفيالإنسانيةللطيعة

ويمثلرأسهالحاكميمثلحئاكائناالدولةمكيافللييرى

الدولةهيالسليمةالدولةبأنويقول.جسمهالناس

سعادةفيشعبهايعيمشلذلك،والمتوازنةوالمنتظمةالمتحدة

التيهىالسليمةغيرالدولةولكن.وأمنوقوةوشرف

إلىتحتاجوقدالتوازنوعدمألاضطرابمنتعانى

طبيعتها.إلىلإعادتهاقويةإجراءات

الوسائلكللالممتخدامالحاكممكيافلليدعا

هذهوتشمل.الدولةعلىالحفاظأجلمنالضرورية

فشلتإذا،والقوةوالخداعالقسوةامشخدامالوسائل

نأالكثيرونرأىذلكعلىبناء.الأخرىالوسائل

السيالممة.فىوالخداعالقسوةالشخدامإلىيدعومكيافللي

المبادئمنوالتجردالمكرلتعنيمكيافلليةكلمةوجاءت

الخلقية.

الذيالأميرالمشهوركتابهفيأفكارهمعظممكيافلليأوضح

الكتابهذاويصف.أم532عاموطبعأم513عامكتب

يكتسببموجبهاالتيالطريقة

ويحفظالسلطةالقويالحاكم

مؤلفاتومنقوئا.بلده

فىمقالاتالأخرىمكيافللى

الأولىالعشرةليفيكتب

فنأم(بم)518أوأم)517

عامأوأم052)الحرب

مكيافلليوكتبأم(521

المسرحياتمنمجموعةأيضا

مكيافللينيقولو.والقصائد
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مأ894عاموعينبإيطاليا،ف!ورنسافيمكيافلليولد

الحمهوريةفيالثانيةالحكوميةللمؤسسةسكرتيرا

البعثاتعلىالإشرافواجباتهوشملت.الفلورنسية

وعادت.أم215عامالجمهوريةانهارت.الدبلوماسية

أسسلطةاإلىقبلمنفلورنساح!ضمتالتيميدتشيأسرة

أضآمرابتهمةوسجنوعذبمكيافللىاعتقل.أخرىمرة

.عاممنأقلبعدسراحهأطلقولكنميدتشىحكمضد

الهواء.تكييفانظر:.الغرلمحةهواءمكيف

منالداخديةالمناطقفييعيم!أسترونيزيشعبالمكيور

أك!اص05حوالىبعدعلىأنغابونغانومنالأوسطالجزء

يبلغ.الجديدةغينيابابوافىمورسبايبورتغربىشمال

حسبالقامةطوالوأشجال.نسمة000.6حوالىعددهم

الألواد،االزاهيةبالملابسمولعونوه!ا.الميلانيزيةالمعايير

حولزأهيةصفراءأوحمراءقماشقطعيلبسونمافكثيرا

كثيرةأجزاءفىالمهنمختلففييعملونوهم.خصورهم

تجارةعلىعمليايسيطرونأنهمكما.الجديدةغينيابابوامن

أخرىأماكنوفيالكوكيأسواقفى()الشبولالفوفلبذور

إلىيميلونأشداء،الم!جوزكان.مورسبايبورتأرجاءفي

السكانإنحتى،عليهمالأستراليةالسيطرةقبلالحروب

يخشونهم.كانواألمجاورين

مسطقةفىالتلالكثيرةجذابةملجزيرة!جرلرر؟.مل،

الهبريدزفيجزيرةأكبرثالثةوهىبأسكتلندأ،ستراثكلايد

توبرموري.مدنها:أهم2،كم419مساحتها.الداخلية

مورفينومنطقةالجزيرةبينملأوفساوندمنطقةوتفصل

منالشرقىالجنوبىالجزءفىديوارتقلعةتقع.الساحلية

مل.جزيرة

.النهديعثمانأبوانظر:.الرحمنعيدمل،اين

)الدي!(.أفغانستانانظر:الملا.

بنمحمد.م(0841-؟هـ،588-؟)دحسرو!

العلومأخذ.ومفتوقافيفقيهخسرو.بملاالشهيرفراموز

دولةفىمدرساصار.وغيرهالهرويحيدرالمولىعن

قضاءإليهوألمشدللعسكرقاضياثم،خانمرادالسلطان

"وصارالعماد:ابنقالصوفيا.أياوقضاءالقسطنطنية

مساجدعدةوعمر،أمرهوعظمالسلطانيبالبلاطمفتيا

بالقسططنيةء/.

الأحكامغررشرحفيالأحكامدرر:مصنفاتهمن

علىحاشية؟الأصولعلمفيالوصولمرقاةبمالفقهفي

وأسرارالتنزيلأنوارعلىحاشية؟الأصولفيالتلويح

البلاغة.فيالمطولعلىحاشيةبمالتأويل

يشربونولايأكلونلانور،منمخلوقاتالملائكة

قائمون،أمرهممااللهيعصونلا،يتزاوجونولاولاينامون

بهما.اللهكلفهمالتيبالأعمال

،ال!يمانأركانمنالثانىالركنهوبالملائكةواللإيمان

تعالى:قال،بوجودهميؤمنحتىإنسانيصحإيمانفلا

باللهآمنكلوالمؤمنونربهمنإليهانزلبماالرسولآمن)

وجودهمأنكرفمن.285:المقرة(ورسلهوكتبهوملائكته

وكلبهوملائكتهباللهيكفرومن):وجلعزأسقولهكفرنقد

.361النساء:.بعيدا(ضلالاضلفقدالآخرواليومورسله

الملائكةصفات

منها:عديدةصفاتللملائ!صة

لقولهالنور.منمخلوقونأنهم-ا:الخلقيةالصفات

منمارجمنالجانوخلقنور،منالملائكة)خلق!تكل!مم!

نأ2-.ومسدمأحمدأحرجهلكم(وصفولآدموخلقنار،

ثلاثةلهمنومنهمجناحانلهمنفمنهم.أجنحةلهما

للهالحمد):تعالىقال،ذلكعلىيزيدمنومنهم،أجنحة

أجنحةأوليرسلاالملائكةجاعلوالأرضالسمواتفاطر

.أناطر:يشاء!ماالخلقفييزيدورباعوثا*ثمثنى

ولايشربونولايأكلونفلاكالبشر.ليسواأنهم3-

أنوثة،أوبذكورةيوصفونولا،يتزأوجونولاينامون

منبشيءيتصفونولا،الحيوانيةالشهواتمنميرون

لهمأن4-.الإنسانبهايتصفالتىالماديةا!همفاتا

جاءفقد.ربهمبإذنالبشرلصورشمثلواأنعلىالقدرة

-السلامعليهما-عيسىأممريم،السلامعليهجبريل

مريمالكتابفيواذكر):تعالىقال،بشريةبصورةمتمثلا

حجابادونهممنفاتخذت-"!شرقيامكاناأهلهامنانتبذ!إذ

.16،17:مريمسويا!بشرالهافتمثلروحناإليهافأرسلنا

صورةفيعدي!الرسولإلى-السلامعليه-جبريلجاءكما

حديثفيالشعر،سوادشديدالثياببياضشديدرجل

أنهم5-اصحيحين.افيوردالذيوالإسلامالإيمان

تعالى:قال،ويصعدونفينزلونبمالحركةعلىيقدرون

ألفخمسينمقدارهكانيومفيإللهوالروحالملائكةتعرج!

.هذهغيرخلقيةأخرىصفاتوهناك.4:المعارجسنة!

منبجملةيتصفونالمقابلفيوهمالخلعة.الصفات

والخوفللهالطاعةدائموأنهم-أمنها:،الخلقيةالصفات

فيمنوله):سبحانهقالأمرا،لهيعصونلا.منه

ولاعبادتهعنيستكبرونلاعندهومنوالأرضالسموات

الأدبياء:(.يفدرونلاوالنهارالليليسبحون-":يستحسرون
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أمرهممااللهيعصونلا):سبحانهوقال.91،02

لقولهحياء.ذووأنهم2-:60التحريم!يؤمرونماويفعلون

رجلمنأستحي)ألا:عنهاللهرضيعثمانفىءلهظق

يحبونأنهم3-.مسلمأخرجه(الملائكة!تستحي

أبغضه.منويبغضون،اللهأحبمنفيحبون.ويبغضون

الملائكةوظائف

أموربتدبيرالملائكةتكليفوإرادتهاللهحكمةاقتضت

منفيهوما،مخلوقاتمنفيهمابكل،ورعايتهالكون

قوانينمنومافيهوجماد،حياةمنفيهوما،ونشاطحركة

كلها،الخلوقاتهذهفيوقضائهاللهقدروإنفاذ،ونواميس

ماكلوتسجيلمراقبةفي-سبحانه-إرادتهوتنفيذ

فهم.إراديةوغيرإرادية:حركاتمنالكونفييحدث

العالمفيحركةوكل،والأرضبالسمواتالموكلون

وظائفهم:فمن،اختصاصهمفيتدخل

وتنفيذالأرحامفيالنطفبأمرأدلهوكلهمنمنهمأ-

،والسعادةوالشقاوة،والأنوثةالذكورة:حيثمناللهقدر

بالضولاللهوكلهمنمنهم2-.والاجالالأرزاقوكتابة

قال،الغالبفى-السلامعليهم-الأنبياءعلىبالوحي

الروحبهنزلننالعالمينربللنزيلهـانه):تعالى

عربيبخلسانرزالمنذرينمنلتكونقلبكرزايخ!الأمين

وإحصاءالإنسانمراقبة3-5910-291الشعراء:!مبين

علدكموإن):تعالىلقولهشرا،أمخيراوكتابتهاأعماله

الانفطار:!تفعلونمايعلمونث":كاتبينكراما-"ءلحافظين

قال،الأرواحبقبضاللهوكلهمنمنهم4-ا-120.

ربكمإلىنمبكموكلالذيالموتملكيتوفاكمقل):تعالى

منبحفظاللهوكلهمنمنهمء-أ.أ:السجدة*!ترجعون

علىغيرهبهيصيبأنيشاءالذيأمرهمنيحفظهأنأراد

يديهبينمنمعقباتله):سبحانهقولهنحوإليهيشيرما

.11الرعد:!اللهأمرمنيحفظونهخلفهومن

للمؤمنين.كالاستغفاركثيرةأخرىظائفولهم

يومالصورفىإسرافيلونفخ،قبرهفيالميتوسؤال

فيبالمؤمنينوالترحيبألمحشر،إلىالناسوسوق،القيامة

فىحركةفكلالنار.فيالكافرينوتعذيب،الجنة

،والنجومالأفلاكحركاتمنوالأرضالسموات

عنناشئة،والحيوانوالنباتوالسحابوالقمروالشص!

تعالى:قال،والأرضبالسمواتالموكلينالملائكة

.ه:النازعاتأمرالأ!)فالمدبرات

واسماؤهمالملائكةعدد

يعلم)وما:تعالىقال،اللهإلايعلمهلاكبير،عددهم

قالالمعراجحديثوفي3.أالمدثر:هو!إلاربكجنود

جبريلفسألتالمعمور،البيتلي)فرفعووش!:اللهرسول

ألفسبعونيومكلفيهيصلىالمعمورالبيتهذا:فقال

مكائيلوجبردل:أسمائ!ومن.الجماريأخرجهملك(

.ورضوانوعزرائيلونكير،ومنكر،،واسرافيل،ومالك

الإنسانحياةفيبالملائكةالإيمانأثر

المؤمنحياةفىعظيمةإيجابيةآثاربالملائكةللإيمان

فىعلقتالتيوالأوهام،الخرافاتمنالتخلص-امنها:

فيشائعاكانكما.الملائكةعنالناسبعضأذهان

يعلمونوأنهم،اللهبناتأنهممنالسابقةالجاهليات

خلقفى-وتعالىسبحانه-اللهمعتدخلالهموأن،الغيب

.وتدبيرهالكون

القرآنيةالاياتبهجاءتمانحوعلىبهمفالإيمان

كلمنسليماعنهمالإنسانتصوريدع،النبويةوالأحاديث

إلاشيئاالأمرمنيملكونلافهمغلو،كلعنبعيدا،خرافة

وأقوالهلأعمالهالملائكةبرقابةالإنسانإيمانأن2-.اللهساذن

قولكلفياللهومرأقبة.الحقعلىاممتقامتهإلى!دي

ومواصلةوالصبر،والطمأنينةبالأنعي!الشعور3-.وفعل

لإيمانوذلك.اليأسوعدماللهطاعةعلىوالإقبالالجهاد

بهم،فيتأسى،اللهعبادةعنيفترونلاملائكةبوجودالمسلم

الله.أعداءقتالفىويثبتونهأزرهمنويشدون

رفى!ع،جسملىالملازر!اهـكاول.الملافكي،

خطوطاسممكةوبجسم.مستدقةطويلةوزعانفبيضي

نوعا511نحوويوجد.الزاهيةالألوانمنوبقعنقوشأو

معظموتعيش.العذبةالمياهأنواعمنواحدونوعبحريا

البحارفىالمرجانيةالشعبحولأساساالبحريةالأنواع

البحريةالملائكيةالأسماكمعظموتتغذى.والمداريةالدافئة

وتتغذى.المثئعببقاعالملتصقةالنباتاتأوبالحيوانات

ويتم.الشعبفوقالموجودةالمياهفيبالعوالقالأنواعبعض

تجارية.مائيةأحواضفيلعرضهاعديدةبأنواعالاحتفاظ

العذبةالمياهوسمك

أكثرمنواحد،الملائكي

فياستخداماالأسماك

المنزلية،المائيةالأحواض

المتعددةنقوشهبسبب

الأصليوموطنه.الألوان

بأمريكاالأمازوننصحوض

لسهولةونتيجة.الجنوبية

المياهأسماكأغلبفإن،تربيته

ألجنولوبيةفىلسمكالألملائكيبأمرلمتعدلكاتبيعهاالتيالملائكيةالعذبة

الأحياءفيرأحواضمفضلشم،المائيةالأحواضمحلات

المائية.الأسر.فىتربيتها
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بكينياالماسايقبيلةمنرجل

أهممنالملابس

البشرمتطلبات

يعيشالإسكيمومنرجلالأمريكيةالجحدةبالولاياتالملابسلبيعتجاريمحل

ألاسكافى

العربىالمغربمننساء

العالمأنحاءلتشىفيفالاس.الرينةملاسإلى!!كسافةومشمتقاتها،الثيا!م!آحرأونوعاالاسمعطميرتدي

منمانوعلارتداءالفرديدعوالديالعرصلاحتلا!صتمعاأضريعاهداويحدت.اللاسألواعمراحضيرايرتدود

أزيائهم.فىسحتلفةعاداتويتبعولىصسعهافيالأسالي!هـاالموادلتشىالاسويستعمل.الملابص

الملابلى

التيوالزينةالثيابأنواعكلتشم!اوريس

سبيلفعلى.العالمأنحاءكلفيالإنسانيرتديها

الحذاءالباردةالمناطقفيالإمعكيمويرتدي،المثال

يرتديبينما،السميكوالمعطفوالسراويلالطويل

القارةقرىإحدىفييعيشالذيالإفريقيالرج!

الممرضةوترتدي.وسطهحوليلفهاالثيابمنقطعة

معينا.غطاءرأسهاوتضئكللىمعينا،زياالمستشفىفي

المصارفبأحديعملالذيالصيرفىيرتديوكذلك

توضئوقبعةوسترةسروالمنيتكونكاملا،زيابلندن

ملابسالأشخاصهؤلاءك!يرتدي.الرأسعلى

فىجميعافهمالثياباختلافمنوبالرغم.مختلفة

الحياةضرورياتإحدىالثيابوتعتبرإليها.حاجة

.والمأوىكالطعامللإنسان

الزينةبغرضالملابسالناسأغلبارتدى،التاريخوعبر

المناطقفيالناسبعضويهتم.أجسامهملسترمنهأكثر

ففيالبرد.منحماشهامنأكثرأجسامهملتزيينالباردة

تشارلزالشهيرالبريطانيالأحياءعالمسافر،أم083مشة

أمريكاجنوبيأقصىفىفويجودلتييراجزرإلىداروين

منصغيرةقطعايرتدونهناكالناسأنولاحظ.الجنولية

برودةمنبالرغمالحيواناتجلودمنالمصنوعةالمعاطف

منقطعاالناسهؤلاءعلىداروينفوزعوالمطر.الطقس

حولولفوهامنهفأخذوها،فاغأحمرلولقذاتالقماش



النساءمنمجموعة

الهنديةأزيائهنفي

أسبانيافىالثيرانمصارعو

الطابورفىيسيرونوهم،المدرسيبالزياليابانأطفال

الولاياتفىالرياضيبزيهمالقدمكرةلاعبو

الأمريكيةالمتحدة

15لملابسا

بكولومبيا-كولورادومنمزارع

الجنوبيةأمريكا

بالملابسالنائيةالجزرهذهفيكثيراالناسويهتم.أعناقهم

البرد.منأجسامهملحمايةمنهأكثرالزينةلأجل

أولبدأومتىلماذاالتحديدوجهعلىأحديعرفولا

ارتداءالإنسانبدأفربما.التاريخفيالملابسلبسإنعسان

التيالأسبابلنفسوربما،عامأ000.00قبلالملابس

ولعل.الملابسيرتديالعصرهذافيالإنسانتحعل

وتقديممظهرهوتحميلبدنهلحمايةلبسهاقدالأولالإنسان

التاريخ،قبلماعصوروفى.عليهيتعرفواحتىللناسنفسه

أيلأوالدبجلديرتديالصيادكانربما،المثالسبيلعلى

وشجاعتهمهارتهلإظهارأوالبرد،منبدنهلحمايةالرنة

الصيد.فيوخبرته

حواليقبلأي،القديمالحجريالعصروبنهاية

فياستخدمهاالتيالإبرةالإنساناخترعمشة،000257

قلفمنخيوطايغزلكيفوتعلمالجلود،منثيابخياطة

بعضأصوافأوالفراءمنأوالنباتاتبعضجذورأوالشجر

ينسجكيفالإنسانتعلم،ذلكإلىوبالإضافة.الحيوانات

التيالنباتاتيزرعالإنسانوأخذ.ثيابهالختلفةالموادهذهمن

يربيأخذكما،الغزلصنعفييستخدمهاالتيبالموادتمده

.بالصوفلتمدهالأخرىوالحيواناتالأغنام

آلافالملابسمجالفيالبسيطالتطورهذااستغرق

الملابسصناعةفيمؤخراحدثالذيالتطورأما.السنين

السنين.مئاتإلىتاريخهفيرجع،الخاموالمواد

قبلحتىالملابسلصناعةللخياطةالاتهناكتكنلم

ثيابهاتصنعالعائلاتمعظموكانت.عام002حوالي

لصنعالعمالبعضأحيانا،التجار،ويستخدملنفسها،

.الأسواقفىيبيعونهاثم،لهميدفعأجرنظيرالملابس

ذإ،منازلهمفيالملابسهذهبصناعةالعمآليقوم

وانتقلت،الوقتذلكفيللملابسمصانعتوجدلاكانت

الاتبدخولالمصانعإلىالمنازلمنالثيابصناعة

.المجالهذافي،الخياطة

!
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عشروالتاسععشرالثامنالقرنينبينماالفترةفي

طةوالنسئوالحنيبالغزلتقومالتيالآلاتأدت،الميلاديين

،اليومعالمفيويستطئالإنسان.الثيابصناعةدطورإلى

الجاهزةالملابسمنحاجاتهشراءالعالمأنحاءكلوفي

.الكبيرةالمصانعتنتجهاالتي

معظمافىالصناعاتأكبرمنالملاب!صناعةتعتبر

السلعأهممنالخاموموادهاالملاسوتعد.العالمدول

منكثيرفيالناسويشتري.الدولبينالمتداولةالتجارية

الأمشرأليوالصوفأجةالإيطاوالأحذيةالملابسمثلاالدول

فيالمصممةالملابص!الأزياءمعارضوتبيع.اليابانىوالحرير

يرتديولذا.العالمأنحاءكلفيوروماوباريسلندن

منوبالرغم.متشابهةملابعم!العالممدنمعظمفيالناس

أنحاءمعظمفيالأزياءفيواضحةاختلافاتفهناكذلك

العالم.

منمختلفةأنواعاالعالمأنحاءكلفيالناسيرتدي

أنفسهملحمايةالناسيرتديهافقد؟عديدةلأسبابالملابس

مختلفةطرهشارمواديستحدمونربماأوالطهقستغيراتمن

أجمسشىمحتلفةعاداتلديهمت!صنقدأو،الثيابلصنع

ملابسهم.

الحرارةم!تحميهمانتىالفضاء،ملابسيرتدونالففاءرجال

الحركة.حريةلهمتوفركما،والبرودة

أجزاءبعضفيوأنواعهاالملابسالمقالةهذهتناقحش

يرتديلماذا،المطروحالتساؤلعنالإجابةوتحاول،العالم

الملابسمنالنماذجلبعضوصفاوتقدم؟الملابسالإنسان

الملابس.صناعةتناق!ثمالمحتلفةالشاريخيةالحقبعبر

الدولمقالاتانظر:،المجالهذافيأوسعولمعلومات

الموسوعة.فيالختلفة

الملابسالناسيرلديلماذا

فيه،يعيشونالذيالمكانعنأضظرابغفر،الناسيرتدي

شخصيةلأممبابذلكويعزىالملاب!م!،أنواعمنمانوعا

أسبابلأربعةالملابسالإنسانيرتدي،عامةوبصفة.عديدة

-4الاتصال3-الحماية2-العورةستر-أ:هيرئيسية

الأربعة.الأغراضهذهالملابحم!أغلبوتخدم.الزينة

منأجزاءلتغطيالملابسالناسيلبس.العورةستر

،العورةمواضعوهيإليها،غيرهمنظريصحلاأجسامهم

يواريلباساعليكمأنزلناقدآدملابنيم!:تعالىاللهيقول

وجلعزالخالقفقدم.62:ا!لأعراف...!وريشاسوءاتكم

هوالذي،اللباسوظائفمنوغيرهاالزينةعلىأحورةاستر

مخلوقاته.سائرعنبهميزهمعبادهعلىاللهنعممننعمة

السليمة.الفطرتقرهواجبالعورةيسترالذيواللباس

ع-ص؟ج!

الر!ممى.الزيفىالأيرأصد!لىالشرطةرجالمنثلاثة
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منالإنسانحمايةعلىالملابستساعد.الحماية

والشعورية.الجسمانيةالناحية

لرغبةالملابسارتداءيعزىقد.الجسمانيةالحماية

الأولىمحاولتهوأنلاسيما،جسمهحمايةفىالإنسان

جسمه،فوقالشجرأوراقووضعالجلود،بارتداءبدأت

الإنسانويحتاج.الملابسصنعقبلأخرىأشياءواستعمال

جسمهلحمايةالملابسارتداءإلىالعالمأنحاءمنكثيرفي

الذيالإنسانالملابستحميكما،الطقستغيراتمن

الألعابيمارسالذيأو،الخطيرةالمجالاتفييعمل

بتلوثالمتعلقةالمجالاتفىيعملالذيأوالعنيفةالرياضية

البيئة.

الملابسمنأنواعاالباردةالمناطقفىالناسيرتدي

كمايماثلها،ماأووالفراء،الصوفمنالمصنوعةالسميكة

المناطقفيأما.والطويلةالسميكةالأحذيةأيضاينتعلون

منالمصنوعةالملابسمناخرنوعاالناسفيرتديالحارة

امتصاصخاصيةولهما،والكتانكالقطنالخفيفةالمواد

أحياناالمغاطقهذهفيالناسويرتدي.الجسموتهويةالعرق

الألوانهذهتعكصرحيث،اللونالفاتحةأوالبيضاءالملابس

أحذيةوهيالصندلنعالأيضاويرتدون.الشمسأشعة

الطويلة.أوالعاديةبالأحذيةمقارنةومريحةخفيفة

،الحارةالمناطقهذهفيالناسيلبس،ذلكإلىوبالإضافة

لحمايةالنباتاتسيقانمنالمصنوعةالكبيرةالقبعات

الشمس.أدثمعةمنرؤوسهم

الملابس،المناخالختلفةالمناطقمنكثيرفي،الناسيرتدي

الصحراويةالمناطقففي.الطقستغيراتمنأجسامهملحماية

الواسعةالعباءةالعربالسكانيرتدي،المثالسبيلعلى

ومننهاراالمحرقةالشمسلهيبمنأجسامهملحمايةوذلك

المعتدلالمناخمناطقفيالناسويحتاجليلأ.الباردالهواء

والصيف.الشتاءفصلىفيأجسامهملحمايةالملابس

منمعيننوعارتداءالأعمالبعضممارسةتتطلب

سبيلوعلى.الإنسانجسمحمايةبغرضوذلك،الملابس

فوقيلبسحيثمعينا،زياالمعركةفيالجندييرتديالمثال

علىوسترة،المقوىالمطاطأوالفولاذمنخوذةرأسه

الزجاجية،الأليافمنأوالنيلونمنمصنوعةصدره

اللحامنظارةوالورشالمصانعفىاللحامعمالويلبس

الفضاءملاحوويرتديالمتطاير.الشررمنعيونهملحماية

،والسترةالسروالمنتتكونبالفضاءخاصةملابس

تغيراتمنأنفسهملحمايةوذلك،الرأسوغطاءوالبدلة

ويرتديالفضاء.فيطيرانهمأثناءوالرطوبةالجويالضغط

كما،لأقدامهمالواقيةالطويلةالأحذيةالمصانعفيالعمال

أنفسهملحمايةالملابسمنأنواعاالرياضيينبعضيرتدي

لها.يتعرضونقدالتيالإصاباتمن

بعضيرتديحفلديالجديدةغينيامنرجل.وزينةأزياءعرضحفل

تدفعالتيالأسبابمنالزينةوتعد.الزينةأنواعصكنوعالملابس

.الثيابارتداءإلىالإنسان

لحمايةالملابسالناسيرتدي،المجتمعاتبعضوفي

لبصرفقد.الجسميةالفجائيةالإصاباتمنأنفسهم

الفرنسيةالثورةإبانالبسيطةالعاديةالملابسمثلاالفرنسيون

يعتقدونالثواروكان.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفي

وأن،المجتمعمنالغنيةللطقاتترمزالفاخرةالملابسأن

ويعتقدالثوار.قبلمنللموتحياتهيعرضيرتديهاالذي

تسببقدالشريرةالأرواحأنالعالمدولبعضفيالناس

اعتقاداخاصةملابسيلبسونفإنهمولذا،جسيمةأضرارا

منها.تحميهمبأنهامنهم

الإنسانحمايةعلىالملابستساعد.الشعوريةالحماية

بعضإشباعمنبتمكينهوذلك،الشعوريةالناحيةمن

بأنهمإشعارهمإلىالناسبعضيحتاجفمثلا.رغباته

عنبالتمايزالاخربعضهمويرغب،المجتمعلدىمقبولون

الاخرين.

نأما،مجتمعإلىالانتماءفيالإنسانرغبةوتدعو

للانتماءيسعىالذيالمجتمعلذلكمماثلةملابسيرتدي

المجتمعيشاركصاحبهاأنعلىالملابساختيارويدل.إليه

الأفرادأما.الحياةونمطوالميولوالاتجاهاتالمعتقداتفي

ملابسيلبسونفهم،بأنفسهمألاستقلالإلىيميلونالذين
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.نالاخرويرتديهاالتيتلكعنتصميماتهافيتختل!

خرينالاعنمخت!فةملابسللبسالذيالشخصويبدو

شخصفأناإنيوا"ان!إقائلا:المجتمعيخاطبكأنه

".عنكممختلف

الاتصالوسائلمنواحدةالملابستشك!!.الاتصال

الاحتماعيوالوضعالهويةعلىالملابستدلإذ،الناسبين

للأفراد.النفسيةوالحالة

بعضهوياتتحديدالناسيستصيعأ.الناسهولة

دونالمشيوروالممث!!السياسةرج!!مثلالبارزةالشخصميات

ولذا،قلةالمشهورينولكن.ملابسهمعلىنظرةيلقواأن

التيالملال!رنوعيةم!الإنسانهويةتحديدعامةبصفةيم!ش

بهويةالمتع!قةالمع!وماتمنكثيرعلىأدلابساوتدليرتديها.

التيفالملابس.والجنس()بالتقريبوالعمرالمهنةمثلالإنسان

وضباطوالممرضاتالبريدوعمالالحافلاتسائقويرتديها

نوعيةعلىتدل،المثالممبيلعلى،الدينورجالأصشرطةا

التيالملابسأنواعفيالناسويختلف.يؤدونهاالتيالمهنة

والأولادالرجاليرتديحيثأعماره!،بحعسبيرتدونها

علىالملالسأنواعوتدل.والبناتأضساءاعنمختلفةثيابا

السفصحمايةإلىالملالسلسأعراصشتعرى.ا-أحااأعحاءحط-كأ:كصميماتهاا!اأش!صاتموبخإلىالحافىصأعراحشقوع!ديأغراضتعدد

لعرضالملابسترتديالاسم!ممادحأعلوياا!م!اشا!ورا:توضر!.اشيةاضهار!او،الاحريححويةعلىأضعر!اأوالللاب!

الملاسأ!اسايرتديحيتمحتلمة،دولص!طا؟حاصس!ملىاا!صاشاصورا:لوصتى.محتلمةنماحيةأقاص!،"؟الححاية،

واشية.احمئهويةاإلراربعرصر

الباردةالماطقفيالملاب!الحارةالمناطقفىالملابس

بأمريكا!اموامنمبي

بالهويةللتعريفأداةالملابس

فرنسافيالطهاةكبير

المكسيكمنالسنكبيررجل

---جم!"جمبم-ع!

موسكوفيروشةعائلة

الأمرييهةالمتحدةالولاياتفيممرفات

بفنلندااللابمنعائلة

للزينةأداةالملابس

اليابانمنالجي!ثالملابسصورة
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ورائداتروادمثلوذلكما،لجماعةالانتماءأوالهوية

بهم.خاصازيايرتدونحيث،الكشافة

أحاديةاالثيابأوالملابسالأشخاصبعضويرتدي

وهم.الشخصىبالسلوكبارتباطهاالشديدلاعتقادهم

المظهر،منكنوعوالزينةبالملاب!رالاهتمامبخطأيعتقدون

الملابس.منأهمبأمورالناساهتماميكونبأنويؤمنون

المتحدةالولاياتفيدينيةجماعةالاعتقادبهذاوتؤمن

يرتدي.الأميشبالجماعةهذهوتعرفوكندا،الأمريكية

بينما،اللونسوداءعاديةملابسالأميشمنالرجال

العادية.الطويلةالملابسمنهمالمرأةترتدي

الحالةعلىالتعرففيالملابستساعد.الناسمشاعر

منيعانيالذيالإنسانولايعطي.للإنسانالنفسية

الشخصي.بمظهرهاهتماماالحزنأوالنفسىالاكتئاب

علىالجريئةوالتصميماتالألوانالزاهيةالملابصوتدل

النفسفيالزاهيةالملابسوتبعث،بالسعادةالإحساس

بعففيالملابسولألوانرؤيتها.لدىوالسرورالبهجة

معانيهاأودلالتهالهافالألوان،خاصةدلالاتالمجتمعات

فيالناسيرتديفقد.الختلفةالمجتمعاتبحمسبالمتباينة

السوداء،الملابسالمجتمعاتبعضفيوالعزاءالحزنحالات

لآخر.بلدمنالعروسزفاففستانلونيختلفكما

الحدادملابسيشبهالأقطاربعضفيالزفاففستانفألوان

ملابسأنإلىالإشارةوتجدرمثلا.كالهندأخرىأقطارفي

الحدادملابسبينما،البلدانمعظمفىبيضاءالزفاف

سوداء.

يدحل!التىالملاسعنتختلم!القطنيةلالملابس.الملابسهذهوأشكالأنواعاختلافإلىيؤديالمللابسصناعةوطرقمواداختلاف

صاعتها.وطرقالحاموالموادالملابسم!نمادجأدناهالمبينةالصوروتوضح.البلاستيلثصناعتها

!عأ!،ىبمئم
لا(!زو

الفراء.منوقبعةبدلةترتديامرآةالنسيج.مصانعإحدىفىنسيجآلة.اليدويبالمغزلالقطنغزل

الممالباتوأزياءالرسميةالأزياءعلىاللبسعاداتوتؤثر.الملابسوألواعأتحكالتصميمفياحتلا!عنهينتجالبسعاداتاختلاف

.المجتمعاتلعضفيالشرطةقواتوزيالديسيةالطوائصبعضزيادناهالصوروتوضح.والاحتفالات

الهنديالشرطةرجلالملكيةالكنديةايخالةشرطةرجلالدينىبزيهنكاثوليكياتراهباتالدينىالزييرتديبوذيراهب
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يةلتقليلىالأزياءا

الأرياءامنصوراجةأصتاالأرباالصفحاتفي

هدهتطورتأغدالعالما.للدانلمعظمالتقليدية

الماسوتح!اصس!تامئاتعرالتقليديةالأر!اء

لاوأصبحواالأرياءهذهمعضمأارتداءعن

والمهرحاناتالاحتفالاتفيإلايرتدونها

الأزياءع!أطعساهداويمطبق.القومية

اصور.ابذلكتشيركماالأوروبية

التقليديةالأرياءأمعط!يرتدونالناسولايرال

يومياوالثانيةالأولىال!كعفحت!!فيالمبينة

عادةوتسمى،الريفيةالناطقفىولخاصة

لاالأرياءهدهمعضمألىإلا،الوطنيةالأزياء

الدوا،.مواطىلكلالوطىالزيتمثل

الأوسطوالشرقإفريقيا

!!لماضغ

،إبرإحدكاولمجه

المعر!

لصومالا

قئفرر

-1

11

اأأايئص،

،-تخأبي!ا

إ

شلسل!!

لممم!%%ا

!ك!

تت!

إفريقياحنوب

!!

ل!كبركماب-؟!

أا؟أأ/،%أا/!اة%لالااي!و!اااأأ"

/،.ل!،لأا

ت7!اأ

يمقراطيهلدالكولغوا

بقا(سائير)زا

السعوديةالعربيةالمملكة



الهادئالمحيطوجزرآسيا

!

منغوليا

!

ياكور

ونيسياندإ

رز

لم!

تاهيتى

2!ل!أ!ح!فيأ-ئر/

إكاي!ىيمع!!تم!أ

فيتنامليزياما

نستادفغاأ
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بورما

يلاندتا

بانلياا

ع

(

+

!!كا
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وروباأ

سويسرا

هولدا
خانروا

فرسماويلر
لسويدا

ق!

ليودالىا

أ!حباليا

ك!

!!فيحئنا!!لمسفئثئم\ح!

!ض!،--

6ظغئم!آ-أ!الائم-،ا

أ!!

!1-ة1إ

جبماخ!!!؟

2-؟*ؤأ!ر//ئخما

إفيؤإ/

برأ

رو!ميا



والجنوبيةالشماليةأمريكا

المتحدةالولاياتإس!صمو

الأمريكيونالبقررعاة

رودكوال!ا

!ررلأى

يرس!ءح!
!!حببمجكبم+بر

؟

-ء

المتحدةالولايىتهنود

أجفيالو

الم!سسيك

جتينرلأا

حيما،!*الئ!

إإأآثم

الملابس

ج!فئجغع!!م6!

لاتيماحوا

بيرو
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ء؟!

!يم

!،!-ء

*ء
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ا-

!ش
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بصورةالظهورفيالإنسانيرغب.الناسرغبات

يلجأوقد،الملابسمنمعينةأنواعللبعروذلك،أنيقة

بعضيحاكيقدأو،عمرهأوضمعورهإخفاءإلىالإنسان

وقديرتديها.التيالملابسخلالمنالمهنيةالشخصيات

لإخفاءزاهيةملابسالمكسبأوالحزينالإنسانيرتدي

ألعابهمفيالأطفالويحاكي.الاخرينعنكآبتهأوحزنه

وقد.ملابسهمبلبسوذلكآبائهمأوأمهاتهممنالكبار

وأأطبساناحيةمنالناجحينالممثل!تالناسبعضيحاكي

ملابسالناسمنكثيرفيهايرتديحالاتوتوجدالمظهر.

عندوذأصكأعمارهمحقيقةا!تخاهيئةفىتظهرهم

بعضيرتديوقد.الشاغرةالوظائصبعضلشغلالتقديم

يبدوحتى،الأحرىالمهنمنغيرهمأزياءالأشخاص

المهن.تلكأصحابمنوكأنهم

تبرزالتىالملابسارتداءإلىالناسمعظميسعى.الزينة

فيماالاتصالعليهماوتسهل،الحمايةلهموتوفر،أناقتهم

تغييراتإزاءالملإنسانالحمايةتوفرالتىالملابسومن.بينهم

تتميزوهىالبرد،وصدريةأضلجاوحذاءالمطرمعطفالطقس

أضساءابعضوترتدي.الجريئةوتصميماتهاالزاهيةبألوانها

لأنهوأحش،دافئلأنهلاالعاليالفراءمنالمصنوعةالملابس

حيتا!الجمامنيخلولاالعسكريالزيوحتىجمالآ.أكثر

العسكرية.الخدمةفىالمرأةأوالرجلأناقةلإظهاريصمم

العالمأنحاءجميعفيالملابس

العالمأنحاءكلوفيالسنينآلافمنذالناسيرتدي

فيالغربيةالملابسأنماطوتنتشر.الملابسمنمختلفةأنواعا

الناسيختلفذلكمنوبالرغ!ا،اليومالعالمبقاعمنكثير

أوساطفيسيماولايرتدونها،التيالثيابأنواعفيكثيرا

الريف.سكان

لتنوعأساسيةأممبابأربعةهناك.الملابستتنوعلماذا

ارتداءأغراضتعدد-أ:وهيأصمالعاأنحاءكلفىالملابس

صناعةطرقتعدد3-.الخامالمواد2-تنوع.الملابس

هذهوتقف.الملابسوتقاليدعاداتتنوع-4الملابس

ومن،لأخرىقارةمنالملابسفيالتنوعوراءالأسباب

لاخر.شخصومنلاخر،قطر

الملابسيرتدونالناسأنقبلمنذكر.الغرض

والهويةوالحمايةالعورةستروهى،أساسيةأسبابلأربعة

يحتاجالعالمأنحاءمنعديدةمناطقفيولكن،والزينة

أقاليمفييعيشونوأنهمخاصةالحمايةمنلأنواعالناس

فيالشعوبتستعملهاالتيالملابص!وتدل.مختلفةمناخية

الشعوبتجهلهاقدمعينةومعتقداتمعانعلىالأمبعض

الحجابالمسلمةالمرأةتلبس،المثالسبيلوعلى.الأخرى

يأمرهاالإسلاميالدينلأنوذلك،العامةالأماكنفي

كيفيةحولالاراءمنالعديدهناكأنإلىبالإضافة.بذلك

وأنيقة.جميلةبصورةالملابسصنع

أنحاءكلفيالشعوبتستخدم.المتاحةالخامات

الملابس.صناعةفيالخامالموادمنمختلفةأنواعاالعالما

الملابسيستعملونالفرنسيينفإنمثلا،فرنساأخذناوإذا

معبالمقارنةالخاماتمنعديدةأنواعمنالمصنوعة

أنواعكلالفرنسيةالأزياءمعارضوتعرض،الصينيين

والفراءكالقطنالطبيعيةالخامالموادمنالمصنوعةالملابس

منالمصنوعةالملابسوكذلك،أصوفواوالحريروالحلود

الصناعي.والحريرالنيلونأوكالبلاستيكالطبيعيةغيرالمواد

قطرمنالملابسصناعةتختلف.الملابسصناعةطرق

كندامثلالكبرىالصناعيةأررولاوتستخدملاخر،

أوروباغربيودولالأمريكيةالمتحدةوالولاياتواليابان

المتنوعةالإنتاجيةوالعملياتالخياطةآلاتمنكثيرةأنواعا

هذهفيالنسيجمصانعوتستطيع.الملابسصناعةفي

مناليارداتملايينإنتاجال!جرىالصناعيةالدول

وبأنواعوجيزوقتغضونفيالقطخيةالمنسوجات

تفصيلأيضئاالملابسمصانعوتستطجع.مختلفةوأشكال

صغيرةقريةسكانويستطيع.فائقةبسرعةالملابسوخياطة

ويستطجعون،اليدويبالمغزلثيابه!انسجمثلاالهندفى

العملهذاأنإلا،الالةتفوققدتصميماتعدةابتكار

يصنعونفهمذلكورغم.الالةمنأطولوقتايستغرق

بأيديهم.ملابسهم

الملابس،نمطعلىاللبسعاداتتؤثر.اللبسعادات

جيل.عنجيلااللبسعاداتالشعوبتتوارثحيث

وتتشابهيلبسونها.التيأضيابأأنواعالأطفاليتعلموهكذا

مثلا،المزارعيلبسهاالتيالملابسأنواعالدولبعضفي

وطرقالخامالموادناحيةمنوالمكسيكالصينفيكما

واحدةالملابسأوالثيابإلىالحاجةأنورغمصناعتها.

اللبس.عاداتفيواضحاتبايناهماكأنإلا،الشعوبلكل

القبعةبينماأعلىإلىتميلأطرافهاالمكسيكيةفالقبعة

أسفل.إلىتمي!!أطرافهاالصينية

العصورعبرالملابس

منمانوعاارتدىالسنينآلافمنذالإنسانأنيروى

الفراءمنالملابسمننوعأولالإنسانصنعوقد.الملابس

كيفالزمنبمروروتعلماصطادها،التيالحيواناتوجلود

كذلكواممتطاع.ملابسهصنعفيأخرىمواديستخدم

صناعةفييستخدمهاالتيوالالاتالأدواتيخترعأن

والملابص!.النسيج

تاريخعامةوبصفةالمقالةمنالجزءهذافينناقش

وأمريكاوأوروباالأوسطالشرقمنطقةفيالملابس



ألغمكالتطويرفيالشعوبهذهأسهمتوقد.الشمالية

الغربية.الأزياءنمطوأنواع

أكثرقبلمنالقديمةالعصورفترةتمتد.القديمةالعصور

ومصادر.الميلاديالخامسالقرنحتىسنةء،...من

تلكفيالإنسانيرتديهاكانالتيالملابسعنمعلوماتنا

واللوحاتوالتماثيلالمزهرياتهيالقديمةالعصور

تلكفيالحليمنكبيرةكمياتووجدت.الجدارية

الثيابمنقليلةآثاركذلكواكتشفت.القديمةالعصور

فىموجودةكانتالتيالجلديةالأدواتوبعضالمنسوجة

شكلهاعلىالقديمةالثيابأنواعبعضوتحافظ.الفترةتلك

مصر.فيكماالجافةالمناخيةالظروفبسبب

الجداريةاللوحاتتزينكانتالتيالألواناختفت

الثيابتبدوالسببولهذا،السنينبفعلالقديمةوالتماثيل

وكان.اللونباهتةأوبيضاءوالتماثيلالجدرانتلكفي

هناكولكنالبيضاء،الثيابفعلايرتدونالمصريينقدماء

يسكنونكانواالذينالرومانقدماءمثلأخرىشعوبا

القرنفيالجدرانعلىالأثريةالاكتشافاتأظهرتبومبي

.الألوانزاهيةثيابايرتدونكانواأنهموالتماثيلعشرالثامن

يرتديهكادالذيالزيالإزار

القدممة،مصرفىالرجالمعظم

فوقرداءيلبسونكالواوقد

تصنعالملابصوكانتالآخر.

الكتاد.منالعالبفي

يرتديهكانإرارالكوناكس

ويعتقد،السومريونالرجال

يصنعالإزارهذاأنالمؤرخود

بهقماش!منأوالأغمامحلدمن

.الصوفم!زركشة

16الملابس

الكتانالقدماءالمصريوناستخدمالقدماء.المصريون

لاوالأطفالالعبيدمعظموكان،ملابسهمصناعةفي

ترتديالكبيرةالعائلاتكانتبينما،الملابسيرتدون

وكانألمجتف!فيالاجتماعيةمكانتهالإظهار،الملابس

مستطلةالملابسمنقطعايرتدونالقدماءالمصريون

الشكل.

المصريةالحضارةعصربدايةفيالرجالوارتدى

فيالثيابمنصغيرةوقطعا،كالعباءةوالحمعةثياباالقديمة

مثلقصيررداءأوداخليةكملابس)المنشفة(الفوطةحجم

وتحول.الجسموسطفيالثوبويلف.القميصأوالتنورة

قطعةمنالمكونةالثيابارتداءإلىالزمنبمرورالرجال

الثيابيردفونأيضاوكانوا،الطويلالرداءوهى،واحدة

والممع.بوشاخ

مننوعاالبدايةفيالقديمةمصرفيالمرأةولبعست

منالضيقاللباسهذاويتكونجسدها.بهتلف،الملابس

ويكون،الكتفينفوقبإحكامتربطانقطعتينأوقطعة

الصدرالملابسويبرز،القدمينأسفليصلحتىطويلا

بالحلي.يتزينالنساءمعظموكانتعارئا،

يرتدونكانواالاشوريون

ال!ورةوفي.مزركشةملابس

أشورناسبرالالمس!آشورملك

لحيةم!طرازايلبصوهوالثاني

كانمجعداطويلاوشعراطويله

السومريين.بلىشائعا

كانالقدماءالكريتيون

القصيرالرداءيرتدورالرجال

الوسط.فيبحزاميربطالذي

الأحزمةهذهبعضتصنعوقد

.المعادنمن
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واسعةثيالالاحقةعصورفيوالنساح!الرجاللبس

أضياباتلكمنبدلآالعباءةاوبالروبأشبهوهي،وطويلة

تطبقأضياالطويلةالملالسهذهيصسعونوكانوا.القصيرة

لهاوي!صنأطولاناحيةمنمستصل!شع!صلفينصفينإلى

للرألر.فتحة

أحيانففي،محتلفةقبص!إالعباءاتالخاسويرتدي

أحرىأحيانوفيأغدم!ت،احتىأاحولالعباءةتلف

الجسما.وسصأفيالقماشمنعريضبحزامالعباءةتربط

ويلبسونرؤو!عهميحلقونمصرفيوالنساءالرجالوكان

أجافأمنأوالإنسانشعرمنالمصسوعالمستعارالشعر

أحذيةوالنساءلاشجاوارتدى.أ!وفاأوالنخيلسعف!

انف!إ:.القدم!تحافييمشيكانمعظمهماأنغير،خفيفة

القديمة.مصر

أسمومريوناصان.والآشوريونوالبابليونالسومريون

صنعواوقد.الأغنامارعاةمنوالآلثموريونوالبابليون

شانوازيربولها،كانواالتيالحيواناتأصوافمنملابسهم

آلتيالمنصمهآوهيأعهرين،الينماأرضفييستوطنون

كانالمنطهقةهذهففيوتركيا.وسوريابالعراقالانتعرف

فييعيمتمونالاشعوريونكانبينما،السومريونيعيش

الوسط.فيفعاشواالبالليونوأما،الشمال

الزينةوعليهاأ!ميقةاأضنورةايلبسونالسومريونكانو

التنوراتم!آحرنوعايلبسونأو،السفلىأطرافهافي

الكوناكسأنالمؤرخ!تبعضويعتقدبالكوناكس.يسمى

أ!سوهـالناعمامنبزينةمغطىالثيابمننوعإلاهوما

تأناخررمؤرخونويعتقد.السفلىأطرافهحتى

أحضيف.اا!لأعنامصوفمنيصنعكادأمموناكسا

إلىلالإضافةرأسهاعلىالخمارالسومريةالمرأةارتدت

كبيراشالأأوثوباوالبابليونالاشعوريونووضعالكوناكعي!.

وأردافهم.وسطهمحولكبيراثوبالفواأو،أكتافهمفوق

أحدوضعواحيثبممعينةيقةب!إالملابسهذهارتدواوقد

الاشوريونوارتدىالأيسر.االكتف!علىالثوبأطراف

الكبير.الثوبتحتقصيرةأكمامذاتصدريةوالبابليون

أطراففيالزينةيضعونالمنطقةهذهفيالناسوكان

الفترةهذهمنالأولىاالسنواتوخلال.ملابسهم

منأنواععدةرؤوسهمعلىيلبسونالناسكانالتاريخية

ولكن،الأقداماحفاةيمشونأساغاوحسانواالأغطيةأوالملابس

الصنادلمث!الخفيفةالأحذيةاأضاساهؤلاءلبسلعدفيما

الآشوريوناشجالتميزوقد.والثقيلةالعاديةوالأحذية

المجعد.ال!ضيفوالشعريلةالصوأاللحىلإطلاق

التيالأولىالشعوبضمنالفرسيعد.الفرس

التي،الواسعةالثيابعنبدلاالضيقةالثيابصنع!

الفرسبلادوتعرف.أجسامهمحوأ!يلفونهاكانوا

وراكبيالصيادينمنالفرسوكان.بإيراناليومالقديمة

الثيابيرتدونكانواالفرسأنالمؤرخونويعتقد.الخيل

كانتلأنها؟الحيواناتجلدمنالمصسوعةالضيقة

الثيابمنأكثرالخيلوركوبالصيدعمليةتناممب

بدلأالمنسوجةالموادمنالثيابصنعواتمومن،الواسعة

الضيقةالسراويلأغرسامنالرجالولبصرالجلود.من

وأالعاديالحذاءالسروالمعلبسوا!صما،ال!صعبعند

وارتدت.قصيرةأكمامذاتصدريةالبدأسةومع،الثقيل

لبعستأنهاغير،الرجالتيابمت!!ثياباالفار!عيةالمرأة

يلائمبماالضيقةالثيابالفرسوصنع.الطهوي!!الحجاب

الفارسيةالملابستطورتلاحقةفتراتوفي.أجسامهم

أخربية.االملابسنمطيشبهبما

الملابسعنكافيةمعلوماتهناكليمست.العبراندون

القديمةالنصوصلناوتصف.العبرانيونيرتديها!!اناكتي

خلالمنعرفتالعبرانيةالملاب!رأنواأقدمأنأ!وراةامر

حكمفترةفيوجدتالتيأضماثي!طواالجداريةأسلوحاتا

نأإلىالمصادرهذهوتشير.المصريينوقدماءالآشوري!ت

كانالتيالملابسأنواعلفعي!يرتدونكانواالعبرانبن

يرتدونكانواالذينالأوسطاسشرقاممطقةسكانيرتديها

،الثوبتحتصديريإلىلالإضافةالجسمحوليل!ثوبا

نأالمقدسالكتابفيوجاء.الكتففوقيوضعوشال

وقد.ثيابهمعلى)شرابة(العزبةيخيطونكانواالعبرانيين

علىخصلشكلفيشعره!االعبرانيينمنالرجالصفف

وامتنعالشعربشقسميأأس،امنواحدجانب

أ!وفواال!صانمنالمصنوعةالملابس!ارتداءعنأعبرانيونا

دينية.لاعتبارات

كمأ03بعدعلىكريتجزيرةتقع.الكريتيون

الملابسمننوعاالجزيرةسكانوارتدى.اليونانجنوبي

المنطقة.فيأ!ديمةاالشعوبأزياءعنكثيرااختلف!

وأالوسطفىضيقةثياباكريتجزيرةفيالمرأةوارتدت

الغربيةالمرأةثيابنمطتشبهثيابهاوكانتوالخصر.الخصر

التنورةالمرأةوارتدتعشر.التاسعالقرنمنتصحففي

وتزينالجرسشكلهافيتشبهكانتالتي،أطويلةا

التيالبلوزةأوالقميصاشتملكماأطرافها،فيب!شش!سق

كانأنهغير،أكمامعلىال!صيتيةالمرأةترتديهاكانت

عاريا.الصدريجعل

منتتكونواسعةثيابايرتدونالإغريقكان.الإغريق

النوعيرتدونوالنساءالرجالوكان.الش!ولمستطيلةقطهع

ايختونثوبيشملالشائعالملبسوكان.الثيابمننفسه

الكتفينعندويربط،الجسمحوليلفطويلثو!وهو

أنواعمنآخرنوعأيضاوهوالهماتيصنوثوب،والوسط

قصيرةعباءةوهوالكليميز،وتوبالوامععة،أصثمملاتا



إحدىتكونبحيثالرجالمنالمقاتلونيرتديهاكان

عارية.المقاتلذراعي

القرطالإغريقيةالمرأةبهاتزينتالتيالحليوشملت

الذيوالأبزيمالشعروزينةالذهبمنوهوالأذنفي

الكتف.عندالثوبلتثبيتاستعمل

ويلبسون،البيوتفيالأقدامحفاةيمشونالناسوكان

ولبسوالسفر.الصيدعندالثقيلةأوالخفيفةالأحذية

وأ،بتاسوسسموهاعريضةأطرافذاتقبعاتالرجال

المرأةوزينت.بيلوسسميتأطرافلهاليعستقبعات

أغطيةمثلالزينةأدوأتمنأنواعبعدةرأسهاالإغريقية

واللفاع.الملونةوالشرائطالرأس

نفسهاالملاب!ريرتدونالرومانيونكان.الرومانيون

والهيماتيونالخيتونوصار.الإغريقيرتديهاكانالتي

كانوأالتيالواسعةوالعباءة،الرومانيوالصديريالإغريقى

ثوبتلبسالمرأةوكانت،للرجالالباليومعليهايطلقون

وشدلى،المرأةكتفييغطيطويلواسمعثوبوهوالإستولا

البالاثوبتلبسكانتوكذلكقدميها.أخمصحتى

الرومانيةالصدريةأطوالوتباينت.وطويلثقيلثوبوهو

،القصيرةالصدريةيرتدونالجنودوكان.لأخرىفئةمن

.أكمامدونعاريةبهايقاتلونالتيأيديهمويتركون

طويلوهو،الصدريةفوقالإستولاالرومانيةالمرأةوارتدت

ترتديكريتجزيرةمنامرأة

إلاهةثيابتشبهواسةتيابا

لبمستوقدالكريتية.الثعبان

فيالزيةأدواتالكريتيةالمرأة

وكلالعقدلبمستكماشعرها

الحلى.أنواع

الزيكانطويلثو!الخيتون

اليونانبنقدماءبينالشائع

يستحدموننواوكا.()اللإغريق

مشابكالأحوالأعلبفي

الكتفين.عندالخيتود
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أسموه،قصيرةأكمامذاواسعاقميصاوكذلكما،حدإلى

.بإستروفيومالمسماةالداخليةالملابسإلىبالإضافةكاميزيا

واستعملوها،المنازلخارجوالبالاالباليومالرومانوارتدى

كدثار.أحيانا

تسمىالعباءةتشبهملابسالرومانيالمواطنوارتدى

الذراعتحتتمرثمالأيسر،الكتفتغطيكانتالتوجه

روما،مدينةموأطنوإلاالزيهذايرتدييكنولم.اليمنى

الذينالعبيدوأماارتدائها.منوالمنفيونالعبيدمنعكما

ارتداءمنيتمكنواحتىإذنأخذعليهمفكانتحرروا

التوجه.:نظرا.التوجه

ثياباالرجاللبسالقديمالرومانيالعصرأخرياتوفي

الصبيانوارتدىدالماتيكا.تسمىوأسعةطويلةعباءةأو

سنحتىالأولادارتداهاحيث،الخرزةوالبناتالأولادمن

وارتدى.الزوأجسنحتىالبناتلبستهابينما،البلوغ

الصنادلالمرأةلبمستبينما،والثقيلةالعاديةالصنادلالرجال

العادية.النسائيةوالأحذيةأيضا

استوردحيث،النسيجقطاعفيالتجارةتطورتلقد

بلادوتشمل.الغالوبلادبريطانيامنالصوفالرومان

استوردواكماألمانيا،منوأجزاءوبلجيكافرنسااليومالغال

الصينمنوالحريرالهندمنوالقطنمصرمنالكتان

القديمة.روماانظر:.وفارس

كانواالإغريقوالنساءالرجال

وناعمة.واسعةثيابايرتدون

يرتدونالرومانيونكانكما

الإغريقيةالثيا!تشبهثيابا

الأزياءبممطلتأثرهموذأطث

الإغريقية.

يلبسونكانواالرومانيونالصبية

الحسى،المألأوالحطلحل!الخرزة

حتىصالىقجةحولتلبسوكانت

الزييرتديلصبيالصورة.البلوغ

التوجه.عليهيطلقكانالذي

--غ+جمبميم!وللا-؟تج

!!سسبرغ!!

؟
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بالهيارالوسطىالعصورتأريخيبدأ.الوسطىالعصور

الخامسالقرنأخرياتفيالغربيةالىومانيةالإمبراطورية

خلالوفى.الميلاديعشرالخامص!القرنحتىوتمتد،الميلادي

وسيطرةهيمنةمنالغربيةأوروباتحررت،الفترةهذه

أصشرقية.االرومانيةالإمبراطوريةأوالبيزنطيةالرومانيةالإمبراطورية

فيالحاكمةالطبقةكانت.البيزنطيةالإميراطورية

أ!باءاتامنالفاخرةالثيابترتديالبيزنطةالإمبراطورية

الحريريةالثيا!يلبسونالأثرياءهؤلاءوكان.أصصدرياتوا

الأحجارواباللآلئالثيابوتزين،ذهبيةبخيوطالمطرزة

البسيطةالثيابيلبسونكانوافقدالفقراءأما.الكريمة

)البلوزة(.والقمصانالصدريةمنالمكونة

الإمبراطورلبمىالبيزنطيةالإمبراطوريةعصرأوائلوفي

وكاد.الصدريةفوقالواسعالروبأوالعباءاتوحاشيته

أيضاالإمبراطورةوكانتبالودامتوميسمىالزيهذا

منواسعةياقةعنقهاعلىوتضعالبالودامنتومعباءةترتدي

نساءوارتدتمانياكيز.وتسمىبالجواهرمطرزةالقماش

الإستولازتسمىطويلةثياباأوعباءاتالحاكمةالطبقة

الإمبراطوركانالبيزنطةالإمبراطوريةأخرياتوفىوالبلاز.

الحريرمنملفحاشالآكتفيهماعلىيفسعانوالإمبراطورة

ولبس.البالودامنتوممنبدلأاللورمأسموهالصوفأو

بهوسا.المسماةوالجواربالطويلةالجواربكذلبنالنبلاء

لبريطانياينتمونقوموهم،السلتأخذ.الغربيةأوروبا

عهدفيالرومانيةالثياببنمطيتأثرون،الغالولبلاد

بدأتالوسطىالعصوروخلال.الرومانيةالإمبراطورية

أوروباأزياءمعتمتزجالبيزنطةالإمبراطوريةأزياءأنماط

أنماطتأثرتالوقتوبمرور!ثيرا.بهاتأثرتالتيالغربية

إلىالحاكمةالطبقاتوتطلعت،البيزنطةالإمبراطورية

الخشنةأضياباأو،الملابسمنأكثرالفاخرةالثيابارتداء

والجلود.الفراءمنوالمصنوعةالناسعامةيرتديهاكانالتي

ثيابهميصنعونالوسطىالعصوربدايةفىالناسوكان

السإن.مئاتقبلأجدأدهملفعلكانكما،المنازلفي

ثم،الكتانأشجاروتزرعالأغنامتربيالعائلاتوكانط

المدنوكانتثيابها.والصوفالكتانمنوتنسجتغزل

كانالتيالحرفيينورلقظهرتثامطرد،بشكلتنمو

منوغيرهموالإسكافيونوالخياطونالنساجونيديرها

بالملابس.تتعلقحرففييعملونجميعاوكانوا.الحرفيين

فيالحرفيونهؤلاءبدأ،الميلاديعشرالثانيالقرنوخلال

وقد.النقاباتان!:الحرفييننقاباتفيأنفسهمتنظيم

هؤلاءبهايقومكانالتيالملابسصناعةحرفةتطورت

أضفصيلأفيمهاراتهممستوىلارتفاعوذلك،الحرفيون

.جيدةبصورةوالأناقةوالخياطة

الوسطى،العصورأوائلفيأضساء،واالرجالوكان

والعباءةالصدريةمنتتكونبسيطةملابسيلبسون

الرجاللبسبعدوفيما،الشكلالدائريةأوالمستطيلة

استبدلتكما.الواسعةالملابسمنبدلآالضيقةالملابس

أعلىفيوضيقةطويلةملابسالواسعةبملابسهاالمرأة

أسفلفيينتهيواسعاقصيراسروالآالرجالولبسرالصدر.

ومنها،الجوأربمنعديدةوأنواعا،مإلصدريةالركبة

أيضالبسواوقد.الساقحولتلفالقماشمنقطعة

.الألوانزاهيةجوارب

عشروالثالثعشرالثانيالقرنينفيالمرأةوكانت

وأ-شبكة-وجههاعلىالشعرمنقناعاترتديالميلاديين

الخمار.الغطاءهذاوسمي،والعنقالرأسلتغطيةحجابا

ليرد!يبز.سميذيل،لهالرأسفوقغطاءالرجالوارتدى

ثيابهم-فوق-خارجياردأءوالنساءالرجالارتدىكما

الجنودزييشبهالرداءهذاوكان.العباءةأوالصدرية

ولم،بالسيركوتوسمي،الوسطىالعصورفىالمقاتلين

أسفلإلىتميلانكانتااليدينفتحتيأنكما،أكمامبهي!ش

يرتديها!!انسترةالسيركوتمعطف

عترالثالتالقرنفيأوروبافيالفرسان

المعدر.مندرععرالميلادي

ويكشصصوالكتفوالرقةالرأسيعطىملبصالخمار

الأوروليةا!رأةوارقدته،مختلفةأشكالعلىوهو.الوحه

.الميلاديعرالتالتاغرنافي

فيالناسيرتديهكانالفراءثوب

عشروالسادسعرالحامسالقرنين

الثعالبفراءكانتوقد.الميلاديين

كحلية.فيهتستحدموالأراف
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والصورة.مضىوقتأيمنالنهضةعصرفيأكثرتطورالإيطاليالللبس

المتدلية.العماماتمننوعوهوالشابرون

ترتديهكانتالذي)السيركوت(الخارجيالرداءوأماقليلا.

الأكمامذيالفستانفوقويلبسطويلاكانفقدالمرأة

هذاوتميز،أكمامبدونالسيركوتالرجالوارتدى.الطويلة

.القدموكعبالركبةبينماتمتد،مختلفةبأطوالالزي

عشرالرابعالقرنفيالعلياالطقةأزياءانتشرت

كحقيبة،المرأةلزينةالمكملةالأدواتوصارت،الميلادي

الثيابفىالأزراروأدخلتالانتشار.واسعةوالقفازاليد

فىزينةبهاالثيابمعظمأطرافوكانت،للرجلالخارجية

ضيقةسترأتالرجالولبسالداجنج.وتسمى،الفترةتلك

كوتسميبالجواهرمطرزفاخرحزامذأتوقصيرة

وضيقاطويلافستائاتلبسالمرأةكانتوكذلك،هاردي

الميلاديعشرالرابعالقرننهاياتوفى.الاسمبنفسسمي

وفيهوبلاند.المسماةالفاخرةالثيابوالنساءالرجاللبس

النوعهذامنالرجليرتديهالذيالثوبكان،البداية

إلىيصلطولهكانإذطويلا؟خارجيةكثيابالفاخر

حتىتدريجئايتناقصأخذالطولهذاولكن،الأرض

منالمرأةثوبأما.السترةأوالبدلةطوللمستوىوصل

وسطها،حتىأعلىمنبالطوليتميزكانفقدالهوبلاند،

طويلة.أكماموله

الأثرياءالرجاللبس،الوسطىالعصورنهاياتومع

والتي،الثيابمنالفاخرةأوالراقيةوالأنواعالحريريةالثياب

وكانت.الأوسطالشرقمنلأوروبايستوردونهاالتجاركان

بفراءثيابهميزينونالراقيالمجتمعوسيداتالنبلاءطبقة

الناسعامةولكنوالسمور.والخزالقاقومكحيوانالحيوانات

وكان.والصوفالكتانمنالمصنوعةالثيابيلبسونكانوا

الطبقاتمعبالمقارنةوعاديابسيطاملبوساتهمونمطشكل

فقد،درجةالأدنىوالنبلاءالوسطىالطبقةأما.الحاكمة

الماء.وثعالبوالأرانبالثعالببفراءثيابهميزينونكانوا

والماعزالأغنامجلودمنالمصنوعةالثيابالناسعامةويلبس

الوسطى.العصور:انظر.ئابوالذ

رأسيهماعلىيضعاناليمينأقصىفيالواقفانوالرجلان.زواحلحفل

القرنفيإيطاليافيالنهضةعصربدأ.النهضةعصر

القرنينخلالأوروباسائرفيوانتشرالميلاديعشرالرابع

فيالمدننشأت.الميلاديينعشروالسادسعشرالخامس

.كبيرةبأعدادوالحرفيونالتجاروازدادالفترةهذهخلال

آلت،الغربيةأوروباوظهورالبيزنطةالإمبراطوريةوبسقوط

الأزياءوتأثرتوتصميماتها.الملابسصناعةقيادةإليها

،الميلاديعشرالخامسالقرنفيظهرتالتي،الأوروبية

الملابسوأصبحتالعصر،ذلكفيالسائدةوالقيمبالمفاهيم

للمرأةوصار.قبلذيمنوتطوراأناقةأكثروتصميماتها

قلنسوةوهيالهينين،منهاالرأسأغطةمنأنواععدة

وكانمتر.حوالىارتفاعهايبلغ،الشكلطويلةمخروطية

القرنفىأوروباأنحاءكلفيالمرأةترتديهالغطاءهذا

بالحليالمطرزةالثيابانتشرتوقد.الميلاديعشرالخامس

أوروبا.فىالمصممةالأزياءأنواعكلفيالزاهيةوالألوان

السترةمعالطويلةالجواربيرتدونالرجالوكان

.القصيرةالسترةارتداءالسائدةالموضةوكانت،القصيرة

الرجالوارتدى.الضيقةالسراويلتشبهالجواربوكانت

العمامة،المثالسبيلعلىمنهاالقبعاتمنأنواععدة

النهضةعصرملابسنمطالصورةتوضح.النهضةعصرملابس

أطرافذاتقبعاتوهي.الرجاليرتديهاكانالتيالقبعاتوتشمل

التالمئلويسالملكالصورةوتبين.الخلصمنومحببةالأماممنبارزة

.حر!حالةفىوهوقبعةارتدىوقدفرنساملك

أ
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سميتأحذيةأقدامهمفيولبسوا،بالشابرونالمسماة

سمأ5حواليالأحذيةبعضكعبارتفاعوبلغالبولين،

عديدةبطقاتمبطنةملابسيرتدونوكانوا.الأرضمن

ضيقةكانتأنهاالملابسلهذهالمميزةوالسمةاللباد،من

كملابسالكتانمنقمصاناالرجالولبسكبير.حدإلى

الدوبليتسموهضيقاثوباأوصغيرةوعباءةداخلية

بدونسترةالدوبليتفوقولبسوا.خارجيةكملابس

اللابسهذهبجانبولبسواالجركن.سميتأكمام

معالرجالوارتدى،الركبةيصلالذيالقصيرالسروال

واسعة.أكماموله،الركبةإلىيص!!طويلاقميصاالجركن

الجواربالرجالارتداهاالتىالأخرىاسمراويلأنواعومن

الجواربلتثبيتشديدبإح!صامتخاطوكانتالعليا

نيزرستوك.المسماةالسفلى

وفيالخصر.الضيقةالملابسالمرأةأزياءنمطكان

كانت،الميلاديعثمرالسادسالقرنمنالأولالنصف

منوتلبسأصشكل،امربعةفتحةلهفستاناترتديالمرأة

الأمامي.الجانبمنمفتوحةداخليةتنورةالداخل

صغيرةفتحاتعلىوالنساءالرجالملابسواشتملت

الداخلية.الملابستغييرعمليةتسه!!

أزياءبنمطالختلفةبأنواعهاالأوروبيةالأزياءتأثرت

القرنأخرياتفيأسبانيافيوالحاشعيةالحكمرجال

بالإضافةالجواربيرتدونالرجالوكانعشر.السادس

القصيرالسروالأوترنكوسالمسمىالقصيرالسروالإلى

الرجالوتخلىأسليمر،المسمىالركبةعندينتهيالذي

مناخرنمطإلى)الدوبليت(المحزقةالعباءةارتداءعن

البطن.علىضاغطايكونولااتساعا،أكثرالثياب

الفارثنجيلتسمىبأدأةالواسعةالتنورةالمرأةثبتت

ولذاالخشبأوالسلكأوكالعظامصلبةموادتصئمن

منآخرنوعهناكوكان.الجسمعنبعيدةالتنورةتبرز

حولتربطومرنةطويلةقمالققطعةمنيتكونالفارثنجيل

ثيابهمياقاتوالنساءالرجالوزين.الفستانوتحتالخصر

عصرانظر:.الياقاتتز،يينالعمليةهذهوتسمىبالنشا

النهفمة.

كلفىسادت.الميلاديعشرالسابعالقرنأزياء

.القرنهذافيوالمزركشةالواسعةالأزياءأوروباأوساط

الأزياءتصميمفىالدولمقدمةفيفرنساوصارت

.المجالهذافيأهميةأقلأسبانياأصبحتبينما،الأوروبية

القصيرةالملابسنمطارتداءعنيتخلونالرجالبدأ

قمصانأوصدرياتبهاوامستبدلواالدوبليتالمسمى

إلىالستراتذلكفوقيلبسونوكانوا.الطولمتوسطة

حلعشرالسالغالقرنمنتصفوفي.الركبةمستوى

السروالمحلالركبةمستوىبطولالواسعالسروال

موضةعادت،نفسهالقرنوبنهاية.الضيقالقصير

.أخرىمرةللظهورالقصيرةالسراويل

ماأوروباأنحاءكلفىالداخليةالتنورةالمرأةوارتدت

ترتديهكانتالذيالفارثنجيلعنبدلآوذلكأسبانيا،عدا

أكمامبهاثياباالأوروبيةالمرأةولبست.الفستانتحتالمرأة

المرأةأزياءنمطفيتغييرأولبمثابةهذاوكان.طويلةشسبه

حوالىقبلالرومانيةالإمبراطوريةسقوطمنذالأوروبية

.أكمامبدونتصممالأزياءكانتحيث،قرونعشرة

،قصيرةأكمامذاتأزياءترتديالمرأةصارتوعندما

القرنوبنهاية.الطويلالقفازأيضامعهاترتديأصبحت

وهىالواسعةالفساتينترتديالمرأةصارتعشراسمابع

منواسعاالفستانويبدو.الواسعةالتنوراتأنواعمننوع

تسمىرأسهافوقطويلةقبعةترتديالمرأةوكانت.الخلف

الفونتابخ.

ويحملون،الطويلةالأحذيةيرتدونالرجالكان

السيفويحملالجلد،منأغمادفيتوضعالتيالسيوف

القرندىالأنيقونالرجال

كانوا،الميلاديعشرالسادس

البطن.دوقتبرز!تراتيرتدولى

وتوض!ت،الياقاتتزينهاامرأة

أزياءياقاتتزييننمطالصورة

.والرحالللسماءالمهضةعصر

عتنرالسابعالقرنملابس

موضةتوضحإلصورة.الليلادي

عشرالسالعالقرنفيالأرياء

وتشملىأم062عام

ذاتالأحدية:الملبومات

والياقاتالعاليال!ب

الكتاد.منالمصموعة



الريشمنفاخرةقبعاتأيضاالرجالووضع.الكتففوق

والنساءالرجالوكان.الكثيفالطويلشعرهمعلى

تثبتالأحذيةوكانت،الكعبعاليةالأحذيةيلبسون

العريضةالياظتاستعمال-تدريجيا-وبدأ.بأربطة

القديمةالياقاتمنبدلأالمرنةوالموادالكتانمنالمصنوعة

الطويلةالقطعحلتعشرالسابعالقرننهايةوفي.الجافة

العنق.لتزيين،العريضةالياقاتمحلالمزركم!الكتانمن

المستعار.الشعريلبسونالرجالوكان

وأمريكاإنجلترأفيالدينرجالمنالبيوريتانوكان

المرأةوكانت.الوقتذلكفيالعاديةالأزياءنمطيفضلون

السوداء،الألوانذاتالبسيطةالأزياءلبستفضلأيضا

شمعرهميقصونالرجالوكان.اللونالبيضاءوالقبعات

الثيابويفضلون،وقويةطويلةقبعاتويلبسونقصيرا،

وكان.والدوبليت،والسترةوالقميصكالسروالالقصميرة

البيضاء.الياقاتنمطيفضلونالنساءوكذلكالرجال

عشرالثامنالقرنأحدث.عشرالثامنالقرنأزياء

اخترعأم476عامففي.الملابسصناعةفيعدةتغييرات

وكانت.النسيجالةهارجريفزجيمسالإنجليزيالنساج

ماالفترةوفيواحد.انفيخيوطعدةتنسجالالةهذه

اخرإنجليزينساجاستطاعأم977و7741عاميبين

واستطاعت.النسيجعآلةيطورأنكرمبتونصمويليسمى

شخص002حواليينسجهمامقدارتنسجأنالالةهذه

عشرالثامنالقرنمنالثمانينياتمنتصفوفييدويا.

يخترعأن،الدينرجالأحد،كارترايتإدمونداستطاع

متولمطقميصأوصدرية

أرياءالصورةتوضح.الطول

عشرالحسابعالقرنيرفيأوروبا

الصدريةمنوتخكونعشروالثامن

ويرتديهالقصيرالقميصأو

وكانالطويلةالبدلةتحتالرجال

البسطونيرتدونعامةالرجال

القربن.هذينحلالالقصير

الصورةتوضحالمستعار.الشعر

كانالذيالمستعارالشعرموضة

القرنأحرياتفيالرحاليرتديه

الثامنالقرنوفىعشرالسابع

،يرتدونالرجالوكانعشر،

منبدلأالمزركشةالياقاتأيضا،

أخرياتفىالعريضةالياقات

عشر.السالعالقرن
76لملابسا

اخترعهاالتيالالياتوبهذهنسئبالبخار.الةويطور

كمياتينسجواأناستطاعواالإنجليزالنساجونوطورها

ينسجهاكانالتيتلكمنأقلوبأسعارالأقمشةمنكبيرة

الكبيرالإنتاجلذلكونتيجة.التقليديةبالوسائلالحرفيون

الملابس.لإنتاجالضخمةالمصانعظهرت،الأقمشةمن

انظر:.المنازلفيالملابسإنتاجعنالناسبعضوتوقف

الصناعية.الثورة

كثيريقدرولمسريعا،الأوروبيةالأزياءموضةوتغيرت

المصممةالملابعسشراءعلىوالنبلاء،الأغنياءعدا،الناسمن

يزالونلاالعامةوكان.الحدشةالأنماطأوالموضاتعلى

فيالناسبعضواستمر.الواسعةالصوفيةالملابسيرتدون

الأزياءموضةوانتشرت.التقليديةبالطرقالملابسصناعة

،القرنهذافيأوروباأنحاءكلعلىوهيمنت،الفرنسية

مجالفيأوروباقيادةعنفرنساتخلتماسرعانولكن

وماالفرنسيةالثورةاندلعتعندماوذلكالأزياء،تصميم

وفىعشر.الثامنالقرنأخرياتفىاضطراباتمنصاحبها

نأوبعدلإنجلترا.أوروبافيالقيادةآلتالظروفتلكضوء

قيادةأخرىمرةإليهاالتفرنسا،فيالأوضاعاستقرت

يزاللاذلكورغم،النسائيةالأزياءتصميمفيأوروبا

وتأثرت.الرجالأزياءموضةفييؤثرونالإنجليزالمصممون

الإنجليزيةالأزياءبموضةالأمريكيةالمتحدةالولاياتأزياء

عرائسالباريسيينالمصممينمنكثيرأرسلكما.والفرنسية

العالمبلدانوإلىوأمريكاإنجلتراإلىتصميماتهممنالدمى

وأزياءها.ملابسهاليقلدواالأخرى

كانتالكبيرةالفاخرةالقبعات

النساءأو!اطفيالسائدةالموضة

وحلالعشر،التامنالقردفي

ترتديالمرأةكانتالفترةهذه

الواسعة.والتسورةالداخليةالمحصر

أوائلفىالنسائيةالأزياءتميزت

تتكونحيثبالبساطةأم097

القطنيةالملاب!منالموضة

الحعيفة.
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منمعينةموضةيرتدونوالنساءالرجالمعظمكان

المستعارالشعريستخدمونالرجالوكان،القبعات

السبعينياتوبنهاية.مختلفةموادمنالمكونةوالمساحيق

بالنسبةأصشعراتصفيفموضةكانتعشرالثامنالقرنمن

سميتمعينةبطريقةأعلىإلىتصفيفههيللمرأة

بهذهشسعرهاتصفيففيالمرأةوامشعملتالبو!مادور.

بالريمقشعرهازينتثم،والمساحيقالشحومالطريقة

بعضوضعتذلكإلىوبالإضافة.والأشرطةوالحلي

الشعرأيضاولبست،صليالأشعرهاعلىالضفائر

لصفيفالمرأةتغيرلاقدالحالاتبعضوفيالمستعار.

شعرهايبقىأنعلىحفاظاوذلك،اسابيعلعدةشعرها

ممكنة.فترةلأطولالويقةبهذهمصففا

التيالواسعةوالتنورةالخصرمنعامةالمرأةزيتكون

الثامنالقرنمنالثمانينياتوفيالخصر.عندبحزامتربط

المطوقة.التنورةمكانالمستعارةالأردافحلتعشر

اشجالأما.ال!صيرةالفاخرةالقبعاتالمرأةقبعاتوشملت

أغمصانواالستراتمنعديدةأنواعايرتدونفكانوا

أ!سالغاالقرنأخرياتحتىوذلك،القصيرةكالسترات

أم078عامفيالفرنسيةالثورةاندلاعوأحدثعشر.

والأوروبية،الفرنسيةالملابسنمطفيكبيرةتغييرات

منتخلوالتيالبسيطةالملابسيرتدونوأصئالرجال

القبعاتمنأنواعايستعملونوكانوا.والزينةالزاهيةالألوان

القبعاتمنالنوعهذاوتميزالوفين.بذاتالمسماةالطويلة

محلالقبعاتهذهحلتوقد.مرتينأطرافهبانطباق

منالنوعهذاوكان،التلاثالطبقاتذاتالقبعات

فيأ!الرجاقبعاتموضة،الثلاثالطقاتذاتالقبعات

تلبسهاالتيالقبعاتموضةوكانتعشر.الثامنالقرن

وشملت.القديمأليونانيالعصرفيالمرأةموضةتشبهالمرأة

القطيةوالملابسالصنادل،القبعاتبجانبالملابسموضة

بطريقةوتمشطهقصيرا،شعرهاتقصالمرأةوكانت،الخفيفة

أما.العريضةالأطرافذاتالقبعةارتداءمنتمكنها

عاليا.أصسطواعارياالعنقتبرزفكانتالنسائيةالملابص

القرنأوائلفيوذلكبداريكتوريعرفالزيهذاوأصبح

!!ايرباسمبعدفيماعرفثمأضامئكشر،ا

)ال!مبراطورية(.

عشرالتاسعالقرنبحلولعشر.التاسعالقرنأزياء

وانتشرت،التقليديةبالطرقالملابسإنتاجعصرانتهى

المتحدةالولاياتثمأوروبافيآلياالملابسصناعة

هاوإلياسالخترعهماأمريكيانوا!عتطاع.الأمريكية

فيالخياطةآلةتطويرمنمعنجرإسحقوالميكانيكي

الالةهذهاختراعجعلوقدعشر.التاسعالقرنمنتصف

وأصبحترواجا،أكثرالملابصرصناعةالالاتمنوغيرها

وسائلوتطورت.أقلبتكلفةالجاهزةالملابستنتجالمصانع

الملابسالناسبعضفضل،ذلكورغمتدريجيا.الإنتاج

الاخربعضهمفضلبين!ا،التقليديةبالطرقتصنعالتي

الطرازأزياءسادتولقد.المنازلفيالمصنوعةالملابس

عشر،التاسعالقرنمنالعشرينياتحتىالإمبراطوري

للتنورةالكاملةواللبسةالخصرعندالضيقةالثيابأنكما

والأربعينياتالثلاثينياتفيالسائدةالشعبيةالأزياءصارت

منالخمسينياتوبحلول.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

مننوعاترتديالمرأةصارت،الميلاديعشرالتاسعالقرن

كصوفوصلبةجافةموادمنالمصنعةالداخليةالملابس

كرينولينز.الزيهذأوسمي.الخيل

أفسحتعشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتوفي

نسائيةفساتينلظهورالمجالللتنورةالكاملةاللبسة

استطاععشرالتاممعالقرنمنالثمانينياتوفي.أخرى

نسائيةسترةأولتصميمأوروبافيالأزياءمصممو

عندتنتهيالتيالبلوزةأوالقميصمنتتكونكاملة

فيالموضةيمثلالنسائيالزيهذاوكان.وتنورةالخصر

فىأقيمتالتيالعامةوالمهرجاناتالاحتفالات

موضةوانتشرتعشر.التاسعالقرنمنالتسعينيات

نأالزيهذاوتطلبالخصروسطفيالضيقةاللأزياء

نحيلا.خصرهايبدوحتىرشميقةالمرأةتكون

الملابصيرتدونعشرالتالممعالقرنحتىالرجالوظل

والولاياتأوروبافيظهرتأم581عاموفي.البسيطة

السروالمنتتكونجديدةرجاليةأزياءالأمريكيةالمتحدة

الركبة.عندينت!الذيالقصيرالسروالعنبدلآالطويل

قرنينمنلاكثرالرجالأزياءموضةيمثلالزيهذاوكان

الرجالوكان.الميلاديالعشرينالقرنمطلعحتىأي

السترةوسميت،الطويلةالسترةيرتدونالفترةهذهخلال

الواسعةالسترةمحلالطويلةالسترةحلتثم،الذيلذات

السترةيرتدون،اليومحتىالرجاليزالولا،القصيرة

الرجالوظل.الطويلةالسترةعنبدلأوالقصيرةالواسعة

فىرسميازياالذيلذاتالطويلةالسترةفقطيلبسون

القبعاتمنأنواععدةيلبسونالرجالوكان،المناممبات

القع!.منوالمصنعةوالطويلةوالمدورةالكابمنها

أجوراسقاضونالملابسصناعةفيالعاملونكان

لأكثرتمتدالتيالطوالالساعاتيعملونبينما،منخفضة

بيئةأحواللسوءونظراالواحد.اليومفىساعة21من

تعوزها،ضيقةورلقفيالعمالتكدسحيث،العمل

بمعاملالورلقهذهعرفت،الكافيتينوالتهويةالإضاءة

وضعتعشر،التاسعالقرنمطلعوفى.الكادحين

لتطويروتدعو،الضيقةالورلقاستخدامتمنعالتيالقوأنين

العمل.بيئةوتحسين



فيالملابسصناعةتطورأدى.العشرينالقرنأزياء

وانتشارنموسرعةإلىأم029إلىأم098عاممنالفترة

يلبسونوالنساءالرجالوأصبح.الجاهزةالملابسصناعة

الإنتاجانظر:.بالجملةالمصانعتنتجهاالتيالملابسمعا

صناعةفيبالجملةالإنتاخأساليبللإدخالونظرا.بالجملة

منللتغييرعرضةأكثرالنسائيةالأزياءأصبحت،الملابس

بطيئاكانالتغييرفإنالرجاللأزياءبالنسبةأماقبل.ذي

.الستينياتحتى

ترتديالغربيةالمرأةكانت،العشرينالقرنأوائلوفي

أزياءفيالمتواصلالتغييروأدى،وخفيفةواسعةملابس

أزياءتصميمإلىوالمنزليةالرياضيةالملابسوخاصةالمرأة

عشرينياتففيجمسدها.منأجزاءبعضعنتكشف

وفي،عاريتينالساقينتكشفالأزياءكانتالعشرينالقرن

الستينياتوفيعاريا،الصدرتكشفكانتالأربعينيات

أقلثياباأليومعالمفىالمرأةوارتدت.الركبةفوقكانت

مضى.وقتأيمعبالمقارنة

كانتلاحقةسنواتولعدةأم019عامحواليوفي

أنهالدرجة،المحزقةالتنوراتأوالفساتينترتديالمرأة

بساطةأكثرالملابسوصارت.المشيفىتعوقهاكانت

-أ19)4الأولىالعالميةالحربأثناءفيوشعبية

تتشبهالمسلمةغيرالمرأةكانتالعشرينياتوفيأم(.189

تصممكانتالنسائيةفالفساتين.العامالمظهرفيبالرجال

توضح.ليةلرجااءلأزياا

القرنفىالرجالأزياءالصورة

منوتتكونعشر،التاسع

الرحلويمثلهاالطويلةالسترة

ذاتوالسترةالصورةيسارفي

الصورةوسطفىالذي!

الطهويلة.والقبعاتويمينها،

نسائيةموضةبالأولادالتشبه

فيالغر!فيانتشرت

الشرين.القرنمنالعشرييات

الملابصترتديالمرأةوكانت

الركبة.عندتنتهيالتيالواسعة

طو!لا.عقداوترتدي

96الملابس

وأعندالركبةوتنتهيواسعةوكانت،طوليةأشكالفي

ترتديالمرأةكانتالثلاثينياتوفيقليلا.منهاأعلى

التنورةازدادتأيضانفسهاالفترةوفي،الواسعالسروال

أخرىمرةعادتثمقبل.ذيمنعليهكانتعماطولآ

الحربخلالوفي.الأربعينياتأوائلفىقصيرةلتصبح

ترتديالمرأةكانتام(-459ا)939الثانيةالعالمية

السروالوصار،الخياطونويحيكهايصممهاالتيالأزياء

الصناعاتمجالفيالعاملةالمرأةلدىرواجاأكثرالواسع

العسكرية.

أزياءموضةتمثلالكتفينفىالمبطةالملابسوصارت

الثانية.العالميةالحرببعدكثيراالنساءأزياءوتغيرت.المرأة

النيلونوملابسالطويلةوالتنوراتالكرينولينزوعادت

مرةللظهورلينجرينوعمنالداخليةوالملابسكالجوارب

الخمسينياتخلالوفي.كبيرةبكمياتوانتشرت،أخرى

الموضةهياطرافهافيوالموزةالضيقةالأزياءصارت

فيالمحزقةالأزياءظهرتالستينياتأوائلوفي،الشعبية

واسعةوأصبحتما،حدإلىالوالممعةوالفساتينالصدر

إلىإنجلترامنالقصيرةالتنورةموضةوانتقلتالانتشار.

.الستينياتمنتصففيسريعاأخرىبلدان

وحتىالميلاديالعشرينالقرنأوائلبينماالفترةوفي

الواحدةالصدريةأزياءالرجالأوساطفىانتشرتمنتصفه

بدونتصنعالصدريةأكتافوكانتمعا.والصدريتين

)السروالالإفرنجيالزي

الزيالصورةتوضح(والقميص

ترتديهكانتالذيالإفرنجي

القرنمنالأربعي!ياتفيالمرأة

.الميلاديالعشرين

وامرأةلرجلصورةعديدةأزياء

العديدسانتشرمتشابها.زيايرتدياد

فترةفييتسعبيةموضاتوأصبعالأرياء

القرنمنوالتمانيحياتالسبعينيات

منتخغيرالموضةوكاست.العمترين

والسماءالرحالوصارلآحر.وقت

ما.حدإلىمتشابهةأرياءيرتدون



الملابس07

السنين،بمرورولكن.أم059عامحشوةأوبطانة

معظموكان.الداخلمنتبطنالصدريةأكتافأصبحت

بياقةتتميزالتيالواحدةالصدريةلارتداءعادواقدالرجال

الرجالوكان.حشوةأوبطانةبدونعاديةوأكتافضيقة

.الأعمالرجالبدلموضةمعالملونةالقمصانيرتدون

الرياضيةبالملابسوالنساءالرحالإعجابتطور

صترةفىاجسوااغسلنوعمنالجاهزةوالملابس

الرياضيةالمرأةملابسوشملت.والستينياتالخمسينيات

ا!اسعاوالسروال،الركبةبمستوىالقصيرالعسروال

الجليدعلىالتزلجوملابسالكع!فيوالضيق

الملابسالرجالوارتدى،المطاطالوالحمعوالسروال

الواسوالسروالالقصيرالسروالمنالمكونةالرياضية

بالخياطةالمتزايدالاهتمامعزىوقد.الملونةوالقمصان

التصميمنمطوفي،الملابسصناعةآلياتفىالتطورإلى

والتفصيل.

كاناشتىالملونةالأزياءموضةانتشرتالستينياتوفي

كانواكما،الثمينةالحلىوكذلك،الشبابمعظميرتديها

السبعيسياتوفي.حلاقةبدونوالشوارباللحىيتركون

إلىوتحولواالأعمار،كلمنالرجالأزياءموضةتغيرت

مع،الألوانبكلالخططةوالقمصانالملونةالثيابارتداء

عنقأربطةأيضايرتدونوكانوا.الأعمالرجالسترات

نقاطأوخطوطوذاتالألوانومتعددةفاخرةعريضة

ومنالرجالأوساطفيانتشرتالسبعينياتوفي.جميلة

،والشواربواللحىالرأسشعرقصعادةالأعماركل

.الستينياتفترةمعمقارنةوذلك

بأنواعهاالتنورةمنتتكونفكانتالنسائيةالأزياءأما

والتنورةالقصيرةالتنورةبينماأطوالهاوتفاوتت،الختلفة

نأوبدا.الكعبلمستوىتصلالتي)الماكسي(الطويلة

يمكنشيءأيأنيرىالناسغالبيةلدىعاماشعوراهناك

الموضة.معيتماشىأن

أكثرالموضةصارت،الشرينالقرنثمانينياتوفي

لأكتافهاأضيفتفضفاضةمشراتالرجاللبسفقد،رقة

الستراتكانت،الثمانينياتنهايةوفي.حشوةأوبطانة

النساءأماموكان.شكليةأقلأنهاإلا،طبيعيةباكتاف

مختلفةوالتنوراتالسراويللبسنفقدبمواسعةخيارات

وكانتوكيرها.والفساقنوالستراتوالصدرياتالأطوال

هناككانتولكنالانتشار،واسعةالمحزقةالتدريبملابس

الفضفاضة.الملابسأيضا

الإسلامياللباس

عبادهعلىبهااللهمنالتيالكبرىالنعممناللباس

لهموليكون،عوراتهممنانكشفماليستر،لهمشرعة

وهوالحياء،منالإسلامفيالجسدوستروجمالأ.زينة

عليها.الإنساناللهفطرفطرة

أدلهقال.ولباسهبزينتهالعنايةإلىالمسلمالإسلامويدعو

مسجد!كلعندزينتكمخذواآدمبنييا):تعالى

نأيحبالله)إن:ك!!اللهرسسولوقالالأصا!:26.

.الترمذيرواهعبد،(.علىنعمتهأثريرى

منالمسلملباسيتكون.الإسلامياللباسأنواع

والنعلوالعمامةوالعباءةوالسروالوالإزاروالرداءالقميص

تغطيالذيالخمارفيشملالمسلمةالمرأةلباسأما)الحذاء(.

والرجلين،البدنبهتغطىالذيوالدرع،والعنقالرأسبه

)جلبابا(ملحفةترتديأنللمرأةيستحبالصلاةأثناءوفي

ثيالها.لتستر

بنسمرةفعن،البيضالثيابلبسللمسلمويفضل

فإنهاالبياضتاب)البسوا:قالعفممراللهرلمسولأنجندب

لأنهاالخفعراءالثيابكذلكوتستحب(.وأطيبأطهر

الجنة.أهللباس

ثيابتكونأنيلزم.الرجللباسفىالإسلامشروط

يراعىوأن،وركبتيهسرتهبينما:أي،للعورةساترةالرجل

مماتكونولا،تضييقولاإسراففلابمالاعتدالحدفيها

بهايقصدوألا،والذهبكالحريرلبسهعنالرجالنهي

النساء.ملاب!تشبهوألاوالكبر،والشهرةالفخر

يتجاوزلابحيثالكمتقصيرللمسلمويستحب

إلىفيكونالإزارأما.وطولهسعتهفيالمبالغةوعدم،الرسغ

عدب:اللهرسولقال.الكعبينإلىويجوزساقهنصف

فيخيرلا،الكعبينإلىأوالساقنصفإلى)الإزار

والطبرانى.أحمدأخرحهذلك(.منأسفل

نأالمرأةالإسلاميلزم.المرأةلباسفيالإسلاملثروط

الفتنة-أمنتإذا-وكفيهاوجههاعداماجسدهاكلتستر

أجزاءجميعتعستوعببحيثفضفاضةثيابهاتكونوأن

الفتنة.مواضعوخاصةوتجسدهمنهشميئاتبرزوألا،البدن

منتحتهامافيظهرتشفلابحيثسميكةتكونوأن

حتىذراعبقدرذيلهاترخيبأنالمرأةيلزمكماالأعضاء.

.الرجالبملاب!م!ثيابهافيتتشبهوألاقدماها،تنكشفلا

كالحريرأنوثتهايناسبماللمرأةالإسلامأباحوقد

البيتداخلوالزينةاللباسحريةلهاوترك،والذهب

.للزوج

الملابسصناعة

فيالكبرىالصناعاتإحدىالملابسصناعةتعتبر

وملابس،والرجالية،النسائيةالملابسوتشمل.العالم

والتطريز،الفراء،صناعةإلىبالإضافة،والفتيات،الأطفال

اليدوحقائب،والأحذية،واللالئ،والحلي،والقبعات
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ماترماوا،بكلمشاوار،لأزراوا،تزالقفااو،ئيةلنساا

والملابس،النوموملابس،الداخليةوالملابس،السحابة

وغيرها.الرياضية

مراكزأكبرمنوميلانووباريسونيويوركلندنوتعد

فىالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتأتي.العالمفىالأزياء

فىويوجد.الملابسوصناعةإنتاجفيالعالمدولمقدمة

لإنتاجمصنع000.42حواليالأمريكيةالمتحدةالولايات

أ!004لأ.،.حواليالمصانعهذهوتستخدم.الملابس

صناعةفيمصنع01)005حواليوتتخصص.عامل

الحجم.المصائصغيرةغالبيةوتعتبر،النسائيةالملابس

مائةحواليالمتوسطفيالصغيرةالمصانعهذهوتستخدم

عامل.ألفحواليالمصانعبعضتستخدمبينما،عامل

الملابسمنهاتصنعالتيالخاماتتتكون.الخاما!لواد

الإنسانواستعمل.مصنعةأخرىومنالطبيعيةالموادمن

الحيواناتكفراءالطبيعيةالخاماتالسنينآلافمنذ

وقد.الصناعيةوالأليافكالبلاستيكالمصنعةوالخامات

العشرينالقرنفيالملابسصناعةفيالموادهذهأدخلت

.الميلادي

الفراءمنالطيعيةالخاماتتتكون.الطبيعيةالخامات

صوفأوالنباتاتمنالمصنعةوالأقمشةوالجلود

بعفمنوالطويلةالدافئةالملاب!روتصنع.الحيوانات

فىالخامالموادهذهوتستعملوالجلودكالفراءالخامات

وتمد.الفاخرةوالثيابالثمنباهظةالملابسصناعة

يمكنكمابالفراء،الملابسصناعةالثدييةالحيوانات

الحيواناتأوالثدييةالحيواناتمنالجلودعلىالحصول

البارد.الدمذوات

منهاأجزاءوفىالستراتصناعةفيالفراءويستعمل

الموتونباسمالبطانةهذهوتعرف،الحشوةأوالبطانةمثل

فىالغنمجلدويستعمل.الستراتمنالداخليةالأجزاءأي

صناعتهافيتدخلالتيالستراتهذهوتتميز.البدلحشو

فهيالقارضةالشنشيلةفراءوأماء.بالدفالأغنامجلود

نأقبلالفراءويمر.مدفئاليسأنهغيرالناعمالنوعمن

ث!االصوفوإزالةالنظافةوهىالدباكة،بعمليةيصنع

الفراء.انظر:.التلوينأوالصبغة

وحقائبالأحذيةصناعةفيالجلودمعظموتستغل

صناعةفيتستغلالأحيانبعضوفيوالقفازأتاليد

والقمصانوالسراويلالسويتراتالمسماةالسترات

دباغةعلىالدباغةمصانعوتعمل.والتلبسياتوالتنورات

معظموتدخل.تتلفلاحتىوناعمةمرنةلتصيرالجلود

.ا!لدبوغالجلدانظر:.الملابسصناعةفيالأبقارجلود

والحريروالكتانكالقطنالطبيعيةالخاماتوتستعمل

الخاماتهذهلأنوذلك،الملابسصناعةفيواسعةبصورة

المصنوعةالملابسوتتميزخيوطا.غزلهاويسهلومتينةمرنة

ويتميز.مرغوبةشعبيةجعلهامما،بالجودةالخاماتهذهمن

الصوفيتميزبينما،الناعموالملمسباللمعانأيضاالحرير

ء.بالدف

القطنأليافمنخاماتهابمختلفالأقمشةوتنسج

وتنتج.النسجبمالحباكةانظر:.والصوفوالحريروالكتان

صناعةفيتستخدمالتيالخامالموادالنسئالختلفةوسائل

الفتلبويقةللصوفبالنسبةالنسيجعمليةوتتم.الملابس

الأقمشةلإنتاجوذلكمعا،الصوفلشعيراتوالضغط

الأليافمنأخرىأنواعوهنالك.الرطبةأوالدافئةالصوفية

موادلهاأضيفتإذأإلاالضغطبطريقةتنسجأنيمكنلا

القطننباتمنالقطنيةالأليافوتستخلص.لاصقة

.الكتاننباتساقمنعليهيحصلالذيالكتانوكذلك

الطيعية.الخاماتأليافأنواعأقوىمنالحريرأليافوتعد

فىالناسيستعملهالذيالصوفمعظمالأغناموتوفر

وكثير،الجنوبيةبأمريكاالألبكةحيوانأنكما،ملابسهم

انظر:.بالصوفالناستمدالأخرىالأغنامأنواعمن

الموف.الحرير؟،الكتانبمالقطن

فىتدخلالتيالمصنعةالموادتشمل.المصنعةالمواد

والأليافوالمطاطوالبلاممتيكالأوراق:الملابسصناعة

لماالمصنعةالموادهذهالملابسمصانعوتستخدم.الصناعية

بعضشميزفمثلا،الطبيعيةالخاماتعلىميزاتمنلها

تكلفةأقلأنهاأو،الانكماشومقاومةبالمتانةالمصنعةالمواد

الطبيعية.الخاماتمن

شاردونيههيليرالفرنسىوالخترعالكيميائىاستطاع

المصنعةالموادمجالفياكتشافأولتحقيقام884عام

الحريرالجديدالاكتشافهذاوسمىالأليافمن

منأولالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتعد.الاصطناعي

الحرير،صنعفىشاردونيهاكتشفهاالتيالاليافاستخدم

الحريراكتشفام429عاموفي.أم019عاموذلك

باسمعرفتأخرىصناعيةأليافاالعلماءطوركماالصناعي

الموادتطويرفيالكيمياءعلماءونجحالمصنعقالمواد

منأكثرأومادتينبخلطأوالطبيعيةالموادمنالمصنعة

ويلاحظوالبوليستر.كالنيلون،الأخرىالصناعيةالمركبات

والواسعةالصناعيةالأليافمعظمأن،اليومعالمفى

والموادالطبيعيةالموادمنتركيبةإلاهىماالاستخدام

معالقطنفيالصناعيةالمركباتهذهوتوجد.المصنعة

الجديدالمركبفيوتوجد.النيلونمعالصوفأوالبوليستر

بخاصيتين،والنيلونالصوفمنالمصنعةالموادخصائص

الأولىالخاصيةوتعزى.الانكماشومقاومةءالدفهما

الموادانظر:.للنيلونالثانيةالخاصيةتعزىبينماللصوف

المولحموعة.فيالصلةذاتومقالاتهاالمصنعة
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الملالسصناعةفىالمصنعةالموادبعضاستعماليقل

المركبةالموادمعبالمقارنةوالمطاطوالبلاممتيككالورق

المصنعةالموادبعضالكيميائيةالموادمصانعوتنتجصناعيا.

موادباستعمالوذلكالصناعيةفالأبمنكالورق

مركباتبخلطفتنتجالأخرىالمصنعةالموادأما.لاصقة

الحريرأليافأوالطبيعيةالأليافمعالصناعيةالألياف

ويكونللحرارةتعرضهعندالمركبويذوب.الصناعي

مثلوتستعمليجمد.عندماجديدةصناعيةاليافاأومادة

موادواسعةلصورةالصناعيةالأليافمنالمصنعةالموادهذه

منادي!!مثلامشعمالهابعدبهايلقىماسرعان،مستهلكة

أيضاشالورقويستعملوغيرها.اسحفرةوورقالورق

الملابسرالاطفالحفاظاتمثلالمستهلكةالملابس

المطر.وملابسالداخلية

كالبلاستيكمصنعةموادالملابسمصانعوتستخدم

ويدخل.والأحذيةالمطرومعاطفاليدحقائبإنتاجفى

تتميزلكونهاالمنتجاتهذهصناعةفيأساساالمطاط

لاالتيالملابسإنتاجفيوكذلكطويلا،وتعيشبالمرونة

المسماةالثقيلةوالأحذيةاليد،قفازاتمثلكثيرابالماءتتأثر

.البوت

،الناسيرتديهاالتىالملابسمعظم.الجاهزةالملابس

نمطويوشر.الجاهزةالملابسلوعمنهي،اليومعالمفي

أطمستهلكبالنسبةوالجهدالوقتمنالكثيربالجملةالإنتاج

وأأطخياطسيدفعهكانالذيالمالويوفرالملابسصنعفى

الأزياء.لمصمم

صناعةفيخطوةأولالتصميميعدالأزياء.تصميم

ونيويوركلندنفيالازياءمصمموويبتكر.الجاهزةالملابس

ويعملون.العالمفيالأزياءموضاتمعظموميلانووباريس

يتعلقفيماخاصة،عليهمشمديدةوضغوطمؤثراتظلفي

مواكبةفيالناسلرغبةذلكويعزىالنساء،أزياءبموضات

الموضة.

المصممينالجاهزةالملابسمصانعمعظمتمستخدم

تصميماتهمويبتكرونأ،زياء،1تصميمفييعملونالذين

وبقيةباريسمنتصميماتمنيأتيهمماإلىبالإضافة

الملابسمصانعوتبيع.أصمالعافىالموضةتصميممراكز

ومعارضالتجاريةالمحلاتإلىالمصممةالأزياح!منإنتاجها

شراءإلىالصغيرةالمصانعمعظموتلجأالأزياء.

الذينالتصميمخبراءبعضمنالجاهزةالتصميمات

التيالملابسنوعفيجلياذلكويتضح،لحسابهميعملون

الموضةعنتختلفنفسهالوقتوفي،المصانعهذهتنتجها

.السائدة

فكرةتكوينعلىونساءرجالآالمصممونيعمل

يشرعونثميصعممونه،الذيالموضةمشروععنمتكاملة

ثم،الموضةفييستخدمونهاالتيوالموادالألواناختيارفي

بأصحابويأتونيصممونها،التيللملابسنموذجايعدون

المصممةالنماذجلمعاينةالأزياءومعارضالتجاريةالمحلات

نأيمكنالموضةأن-الباعة-التجاررأىفإذا.الموضةعلى

طلبعلىسيعملونفإنهم،الناسعامةلدىالقبولتلقى

الموضة.هذهأساسعلىالمصممةالأزياء

تعرضعندماالأخيرةمرحلتهالموضةيبلئصميم

فإذاللجمهور.الموضةأاللأزياءاومعارضالتحاريةاعلات

فإنالملابسمنمعينةموضةالجمهورمنكبيرعدداشترى

طلبإعادةعلىستعملالأزياءومعارضالتجاريةالمحلات

إذاوأمالها،المنتجةوالمصانعالشركاتمنالموضةهذه

هذهشعراءعنأعرضالجمهورأنأيالع!شه!،حدث

التجاريةالمحلاتمنتختفيفإنهاالملابص!منالموضة

الملابص!منأخرىموضةمشظهروبالتاليالأزياء،ومعارض

فيها.المرغوبغيرالموضةمحللتحل

موضةلطلبياتالمنتجةالشركاتتقوم.والبيعالتصنيع

والأحجامالمقاساتأساسعلىبالإنتاجالازياء،منمعينة

المقاساتأساسعلىالجاهزةالملابسوتفصل.الختلفة

.والأحجامالأعمارولكل،العالمية

منكبيرةكمياتللملابسالمنتجةالشركاتوتشتري

خبراءويقوح!،ملفوفةأثوابفيالأقمشةخاصةالخامالمواد

الاقمشةهذهبفحصالمصانعأوالشركاتبهذهالفحص



37لملابسا

هذهالعماليطرحثم،العيوبمنخلوهامنللتأكد

التصميمعمالويضع.كبيرةمنضدةعلىالأقمشة

أجزاءكللتحديدالأقمشةعلىبالطباشيرعلامات

التصميميوضعالشركاتبعضوفي.المصممةالملابس

علىالملابسوتفصلالقمالق،إلىيخقلثمالورقعلى

التصميم.هذاضوء

الأقمشةبتفصيلالثانيةالمرحلةفىالتفصيلعماليقوم

ذلكويلى،اليدويالمقصأوالكهربائيبالمقصوقصها

الملابسأجزاءكلبترقيميقومونالذينأوالتجميععمال

المكونةالأجزاءكلالعمالهؤلاءويجمع.للخياطةالمعدة

تضافثم،واحدةحزمةفيتفصيلهاتموالتي،للملابس

وغيرها.والزينةكالأزرارالملابسلصنعالمكملةالموادإليها

الخياطة.غرفةأوورشةإلىالحزمهذهترسلثم

منجزءينأوجزءخياطةفىخياطكليتخصص

وأحدعاملشخصصفمثلا.للملابسالمكونةالأجزاء

والياقاتالجيوبخياطةفيواخرالأكتافخياطةفى

عامليتخصصالفاخرةالستراتحالاتوفيوهكذا.

ويقومباليد.السترةأجزأءمعظمأوكلعملفيواحد

مثلبالتشطيبالمتعلقةالأعمالببقيةالتشطيبعمال

بكىفيقومونالكىعمالأما.وخلافهالأزرارتركيب

الشركاتبعضوتقومتجهيزها.اكتملالتيالملابس

إنتاجمنبمفردهاالعملياتكلبعملللملابسالمنتجة

وتوزيع.

بعدالملابصرمنإنتاجهاكلأخرىشركاتترسل

هؤلاءويخيط.الخياطينمنمقاولينإلىتفصيله

للشركاتأخرىمرةويعيدونهاالملابسهذهالخياطون

الملابسالجملةتجاريشتريالحالاتبعضوفي.المنتجة

الخياطةبعملياتيقومونثم،خياطةبدونأيمفصلة

أغلبفىللملابسالمنتجةالشركاتوتبيع،والتوزيع

أصحابمنالتجزئةلتجارمباشرةإنتاجهاالأحيان

يبيعونأنهمكماالأزياء،ومعارضالتجاريةالمحلات

بدورهميقومونالذين،الجملةلتجارإنتاجهمأيضا

التجزئة.لتجارببيعها

العالمدولمنكثيرفيتوجد.المستهلكحماية

وتنصالملابص!.صناعةمجالفيالمستهلكلحمايةقوانين

وتجارللملاب!رالمنتجةالشركاتعلىصراحةالقوانينهذه

بوضجعوذلك،مصائالنسيجمعالتعاونوالتجز!لةالجملة

أنواعكلعلىالصحيحةالديباجةأوالتجاريةالعلامة

للبيع.المعروضةالملابس

مثلاالصوفيةالملابسعلىالديباجةتوضعأنيجب

الملابس.هذهفيالمستعملالصوفونسبةنوعلبيان

المنتجةالضركاتمنيطلبقدذلكإلىبالإضافة

كأن،الجاهزةالملابسحالةالديباجةتبينأنللملابس

صوفمنأو،مستعملقديمصوفمنصنعتتكون

الملابسعلىتوضعالتيالديباجةتبينأنويجب.حديث

ونسبةونوعالصوفغيرالأخرىالموادالجاهزةالصوفية

توضحانيفضلوكذلك،الجاهزةالملابسفيالمادة

كانإذاالحيوانونوعاستخدمإذاالفراءنوعالديباجة

للاشتعالالقابلةالموادإدخالالقوانينوتمنعطبيعئا.الفراء

.الجاهزةالملابسصناع!في

فرصالملابسصناعةتوفر.الملابسصناعةفيالعمل

التشكيليين،والفنانينكالمهندسينالعاملينمنلكثيرالعمل

،والكتاب،الإيضاحيينوالمصممينالأزياء،ومصممي

منوغيرهم،المبيعاتومندوبيوالبائعين،والمدرسين

.المجالهذافيالعاملين

وأالأزياءمصمميتولىالأزياء.أوالموضةمصمم

الملابسبيعإنإذبمالملابسصناعةفىمهمةوظائفالموضة

القبولاوالرواجومدىالتصميممستوىعلىكثيرايعتمد

التيالوظائففإنولذا.الناسعامةلدىيلقاهالذي

معظمتحققهاالتيوالأرباحالناسمنكثيريشغلها

الذيالجهدعلىكثيراتعتمد،للملابسالمنتجةالشركات

الأزياء.مصمميبذله

أزياءمصمميصبحأنفييرغبالذيالشخصوعلى

وأالمتخصصةالكلياتفيالتميمفيدروسايتل!أن

التصميم.فيالخاصةالمعاهد

فهو.عديدةبمهامالأزياءمنسقيقومالأزياء.منسق

وأالموضةأوالأزياءمعارضلقياممتكاملةخطةيضعمثلا

)الموديل(-الأزياءعارضةترتديهالذيالحذاءيختار

المحلاتمعظموتستخدم.الإعلاناتفيبهللظهور

منهمللاستفادةالمنسقينالكبيرةالأزياءومعارضالتجارية

.تجاريأساسعلىالملابسمنالموضةوترويجتخطيطفي

إلماماملمايكونأنالمنسقعلىيجب،المهامهذهولإنجاز

والمستقبل.الحاضرفيالموضةباتجاهاتكافيا

تشكيليونوفنانونكتابيوجد.الموضةوكتابفنانو

والفنانونالكتابويعرضوالأزياء.الموضةفيمتخصصون

الملابس،منللموضةتوضيحيةورسوماتفصيلياوصفا

وأالموضةفيالمضش!صةالمجلاتفيعنهاالإعلانبهدف

لحسابيعملونوهمبالبريد.المباشرةالإعلاناتفي

والشركاتالتجاريةوالمحلاتوالإعلانالدعايةوكالات

الجملة.وتحاروالنشرالطباعةومؤسساتللملابسالمنتجة

عنالمكتوبةالمادةبناسخيالمعروفونالإعلانخبراءويقوم

هؤلاءلدىيكونأنويجب،المادةتلكبإعدأدالموضة

بأسسالإلمامإلىبالإضافةالكتابةفىوموهبةخبرةالكتاب

الملابس.منالموضةأوالأزياءتصميم



الملابس74

أسسائ!العص!باستحدامحرلتهالأرياءأمصح!يحيدالأزياء.مصمم

،المانيكانتسمىاللاستيكمنلأش!طأوموديلاتأونمادحمنل:

يتأكدحتىتجاربهإحراءالموديلاتهدهباستعمالالمصممويستطيهع

!إلجسم.الملاصملاءمةمن

الجاريةالموضةنوعالموضةمجلاتتحريررؤساءيحدد

رؤساءيسافروقد.مجلاتهمفيتنشرأنيجبالتي

الموضةمراكزمنآخرمركزأيإلىأولاريص!إلىالتحرير

ي!ضنواأنالمحررينعلىويجبأزياء.عرضافتتاحلحضور

قادريني!صنواوأنأ!قراء،الاهتماميحظىبماتامإلمامعلى

الموضة.باتجاهاتالتنبؤعلى

علىي!صنواأنالإيضاحيينالمصممينعلىويجب

فيخبرةإلىبالإضافةالملابسأجزاءبهيكلتامةمعرفة

كيفيةيدركواأنالموضةمصوريعلىويجب.الرسم

الصورلهنيلتقطواوأن،الموضةأزياءمكلارضاتالتعامل

الخبرةلهمتكونأنيجبكماتحاريا،بهاللترويجالجذابة

وتوجيههاالتصويرالةاسحتخدامكيفيةفيالفنيةوالموهبة

الجذابة.الصورلالتقاط

والنساءالرجالمنالراغبونيعول.الملايسصناعة

مثلالملابسبصناعةالمتعلقةالوظائفإحدىفي

وتحطلب.الخياطةأوالتشصيبأأوالتصميمأوالتفصيل

بسرعةوينجزيدويايكونأنالملابسصناعةفىالعمل

العمليةحياتهمالخياطينمعظماويبدأ،فائقتينومهارة

تتوافروقد.الخياطةفىخبيرةأيدعلىبالتدريب

وأالأعمالإدارةفيخبرةلهمالذينللأشخاص

المنتجةالشركاتفيالعملفرصالصناعيةالهندسة

مهندصيأوالإنتاجمديريوظائففيللملابس

الشركة.

واسعةعملفرصالملابسصناعةتوفر.التجاريالقسم

التجاريةبالمحلاتخاصةوظائففيالمؤهلينللأشخاص

وأالأقسامورؤساءالمشترياتقسممثلالأزياء،ومعارض

ورشاأومحلاتوالنساءالرجالمعظمويؤسس،بائعين

أ!هسئالملابس.صغيرة

برامجالأعمالإدارةومدارسالكلياتأغلبتقدم

فيالعاملينتدريببهدفالإدارةفىمتخصصةدراممية

فىالكبرىالتجاريةالمؤلسساتوتقدم.التجاريالقسم

الكلياتلخريجيالإدارةفيبرامبدريبيةالملالس،تسويق

لآخرحينمنللعاملينالتدريبيةالدوراتوتعقد.الجامعية

الإدارية.التنميةبهدف

نالواالذينوالنساءالرجالمعظميستطيعالتدرش!.

القيامالمتخصصةالكلياتفيوالتاهيلالتدريبمنقدرا

معاهدأوالمدارسفىالملابسصناعةمناهجبتدرلس

الاتية:الموادعلىالمناهجوتحتوي.والخياطةالتفصيل

تسويقج-الملابستاريخب-الملابستصميمأ-

المجتمع.فىالملابسأهميةد-الملابس

الموسوعةفىملةذاتمقالات

وهيالبلدانمحتلف!فىلالملابصتعمىالتىالعديدةالمواداظر:

أيضا:ان!(.المعيشة)أمماطاليابانكمقالةبحتهاتمقدمواضيع

ا!ية:التاا!قالات

الملابسعنمقالات

القبعةالعمقرلط!الحوار!

القفارأطربوشاءالحدا

يللمسدامةأ!مااةلحودا

بهاوالعنايةالملابسصناعة

د!ابالتنظجف

الحباكة

الحياطة

ال!كريليك

ش!قما،البتيستا

قماش،لكاضا

ليسترلبوا

لتفتةا

نسيح،يدلتوا

لتيلا

مس!وج،ي!دلحبرا

يسهلحرا

لوغلمدالحلدا

لققما،ملحطا

لحوخا

يرلحرا

النسيجالصبغة

الموضةالعزل

السحج

الملابسفىالمستخدمة

السفىسرعةمقياسلداتحيل

المحمللسدسية

اللسادلسولار

الكوردرويلشبكة

المدىالبعيدةالملاحةاحتوراد

المميلةقمالق،اصرح

المصنعةالموادلصو!

الموصلىلفراء

الموهيرلفلاليلة

السيلونللفوا

الجملوبرأ!ص!!

الورستداسسويسريالقماش

المطررلقمالق



57الملاحة

التاريخعبرالملابس

القديمةروماالعربيةالشعبيةالأزياء

الصاحبةالشرينياتحياةأمريكا،فيالامشيطان

النهضةعصرالإغريق

الطهويلالقفازلتوجها

يمةالقدمصرالتيونك

الأمريكيودالهنودونيوريلنداأسترالياروادحياة

صلةذاتأخرىمقالات

الطرطانآلة،الحياطةالإبرة

العربالخيطلإسكيموا

الفصحعيدالدبوسالشعرتزيين

المطافئفرقةالزرالتويز

الكتادالسحابالزماممنسوجالتويل،

الليصليفي،وسستراالحلى

المناخالباتيكىالطبعالحياطة

الموضوععرعنا

الملابسالناسيرتديلماذا-ا

العورةستر-أ

يةالحما-ب

لاتصالا-ج

لزينةا-د

العالمأنحاءجمغفيالملابس-2

الملابستتنوعلماذا-أ

العصورعبرالملابس-3

عشرالثامنالقرنأزياءهـ-ا!ديمةاالعصور

عشرالتاسعالقرنأرياء-والوسطىالعصور-ب

الشريىالقرنأزياءزالنهضةعصر-!

الميلاديعشرالسابعالقرنأرياء-د

الإسلامياللباس-4

الإسلامياللباسأنواع-أ

الرجللباسفيالإسلامشروطب

المرأةلبالرفىالإسلامشروط-خ!

الملابسصناعة-5

الخامالمواد-أ

الجاهزةالملابص-ب

المستهلكحماية

الملابسصناعةفىالعمل-د

أسئلة

الملابص؟لارتداءالرئيسيةالأمسبابما-أ

؟القماشصساعةفيالآليا!زلاأدخلهاالتىالتحسيناتما2

الطبيعية؟تلكعنآلياالالياهـالمصنعةتمتازشيءبأي-3

الملابس؟وصنعوالصوفالقط!غزلالناسبدأمتى-4

الملابس؟انماطاختلاففىالعاداتتؤثرأنيمكنكيى-5

الملاس؟لصنعالرئيسيةالمراكزمقدمةفيتأتيالمددأي-6

الملائمةالملابسارتدتالتيتلكمصاففىتعدالأمأي7

؟القياسالمحكمة

؟المرأةلساسفيالإسلامشروطما-8

-نهاعدديبلغ،الامستوائيةغينياعاصمةدو!ى

فيجزيرةوهيبيوكو،جزيرةفيتقع.نسمة253.51

يتممهم،بحريميناءولملابوإفريقيا.غربفيغينياخليج

والكاكاو،،الأثاثوخشبالموز،مثلمنتجاتتصديرمنه

النخيل.وزيتالكولا،وجوز،والبنالكينا،شجرةوقلف

والاستيراد.،التصديربشركاتالمديخةأهاليغالبيةويعمل

ملابو.منبالقربمطارويوجد

مدينةالبريطانيونوالمستعمرونالأعمالرجالأس!م!

بورتأوكلارنستاونوسموها،أم827عامفيملابو

اسمعلينهاأطلقواالأسباناحتلهاوعندما.كلارنس

عامعليهااطلقفقدملابوالحالىالاسمأما.إيزابيل

استقلالهاعلىالاستوائيةغينياحصلتأنبعدأم،739

أسبانيا.عن

حركتها.وتوجيهالمركباتمواقعتحديدعمديةالملا!حة

والقطعالطائراتإرشادفيأسامميةبصفةالملاحةوتستخدم

لتوجيهاستخدامهاأيضاويمكنالفضاء،وسفن،البحرية

الملاحيةالعلوموتشتمل.الأرضعلىتسيرالتيالمركبات

والفيزياء،والرياضياتالفلككعلمالعلوممنالعديدعلى

منوالبوصلةالحزيطةوتعد.متنوعةمعداتتستخدمكما

التضاريستبينفالخريطة؟الرئيسيةالملاحيةالمساعدأت

مواقعتحديدفياستخدامهاويتمالطيعيةوالأماكن

الخرائطفىويضاف.مجالأيفيومساراتهاالمركبات

وارتفاعاتالمطاراتمواقعفيتتمثلأخرىمعلوماتالجوية

الراديويالإرلممالمحطاتمواقعأيضاتبينكما،الجبال

الخرائطوتبين.للطائراتالملاحيةالمساعداتتقدمالتي

منالتحذيرونقاطالمناراتومواقعالبحارأعماقالبحرية

البحريةالمعلوماتمنوكثيراالرياحواتجاهاتالدوامات

ابىصلةقيادتهفيعادةالملاحويستخدم.الأخرى

الكبيرةوالمركبات.الجيروسكوبيةالبوصلةأوالمغنطيسية

منأكبرلأنها،الدوارةالبوصلاتتستخدمالتىفقطهي

منها.وأثقلالمغنطسيةالبوصلات

مثلأخرىملاحيةمساعداتالمركباتوتستخدم

عاقيبدقةارحلةوقتتحديدجهازوهوالكرونومتر،

فىالهواءسرعةبمؤشريعرف،للسرعةومحددجدا،

مقياسو،البحريةالقطعفىالسرعةومسجل،الطائرة

ايلأرضية.المركباتفيالسرعة

طريقة-ا:لل!لاحةطرقخمسمبدئيةبصفةوهناك

)الدليل(،الاممترشاديةالطريقة2-المو!تقدير

التوجيه5-،الإلكترونيةالملاحة-4،الفلكيةالملاحة3-

منمجموعةأوإحدىالملاحويستخدم.الذاتيبالقصور

الجوية.الظروفأوالمركبةنوعبحعسبالطرقهذه
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تفهراقىالخريطةعلى:موشعهامركبتهمساريعي!الللاحينأحد

مسطكقته.شالطيعيةالخصائص

الموضعتقديرطريقة

بتحديدالمركبةموقعتقديرعلىالطريقةهذهتعتمد

ليستالطريقةوهذه.ثابتةنقطةعنرحيلهابعداتجاهها

تقديرفىاستخدامهاعلىالملاحوناعتادوقد،الدقةبالغة

.الأخرىالطرقمنأيإلىبالإضافةمواقعهم

يقومالملاحفإنالموضعتقديرطريقةاستخداموعند

منها.تحركتثابتةنقطةلآخربالنسبةالمركبةموقعبتحديد

الملاحويقوم،للمركباتمعروفموقعالثالتةأضقطةوا

خطامنهاويرسم،محددةكنقطةالخريطةعلىبتوقيعها

منالمركبةقطعتهاالتىالمسافةويحددالسير،اتجاهيمثل

هذانهايةعندللمركبةالفعليالمو!وي!صن.أضقطةاهذه

وتحديد،بالبوصلةالاتجاهتحديدالملاحويستطجع.الخصأ

قطعتهالذيالزمنفيالسرعةضربحاصلمنالمسافة

الموقع.هذاإلىالوصولحتىالثابتةالنقطةمنالمركبة

التيارعواملالاعتبارفيالموضعتقديرطريقةتأخذولا

هذهمننوعأييتسببوقد.الرياحأوالتوجيهوأخطاء

الموقععنلختلفموقعفىالمركبةتكونأنفىالعوامل

يستخدمأنحينئذالملاحوعلى،بتقديرهالملاحقامالذي

.جديدةثابتةنقطةلتحديددقةأكثرأخرىوسيلة

بسجلالاحتفاظللملاحالموضعتقديرطرلقةوتحقق

تستخدموهى.الثابتةللنقاطبالنسبةمركبتهموضععن

وتقديرإليها،ستصلالتىللمواقعالمسبقالتقديرفيأيضا

غاشها.إلىالمر!بةلوصولاللازمالزمن

رساميسمىجهازاالكبيرةالسفنبعضوتستخدم

شاشةعلىإلكترونياالمركباتموضعلبيانا!لوضعتقدير

خلالمنالمركبةحركةالرسامويراقب.إلكترونيةبيان

المعسافةلتحديدالجيرسكوبيةوالبوصلةأ!سرعةامسجل

أوتوماتياالمعلومةهذهوتدونالمحدد.والاتجاهالمقطهوعة

.المبيناتأحدعلىتعرضأوالحريطةعلىوفوريا

)الدليل(الاسترشاديةالطريقة

بالنسبةالمركبةموقيبتحديدالطريقةهذهفيالملاحيقوم

علامةالدليلأوالنقطةوهذهأكثر.أوواحدةإرشاديةأضقطة

منالحديثةالخرائطوتعد.الملاحلهايسترشدمميزةأرضية

تحديديتمحيث،الطريقةهذهفيالملاحيةالمساعداتأهم

والجزر،الجبالمثلالطبيعيةالأرضيةالعلاماتمواقع

والمناراتوالطافياتالمبانىمثلالاصطخاعيةالمواقيوح!ذأ!ك

الزاويالاتجاهتحديدالطريقةهذهوتتضمن.الحريطةعلى

المركبة.وبينبينهاوالمسافة،الأرضيةاللعلامة

الزاويالاتجاهقياسيمكنالعضادةيسمىوبجهاز

الزاويالاتجاهويقيس،البوصلةيشبهجهازوهو،مباشرة

دائريةواجهةالجهازولهذا.لسفينةبالنسبةأرضيةلعلامة

بتوجيهالملاحويقوم.رؤيةمؤشرعليهاويتحرك،مدرجة

الاتجاهقراءةمنفتمكنهالأرضيةالعلامةإلىالمؤشرهذا

اخرملاحيجهازوهناك.التدريجعلىمباشرةالزاوي

مثلتوجيههويمكنبالبوصلةيلحق،السمتدائرةيسمى

استخداميمكنكما،الزاويالاتحاهلتحديدالرؤيةمؤشر

أيضا.اليدويةالبوصلة

تحديدالالممترشاديةالطريقةوسائلأبسطويتضمن

الاتجاهويمثلأكثر.أوأرضيتينلعلامت!تالزاويالاتجاه

خطيسمىبخطالخريطهعلىالأرضيةللعلامةالزاوي

لإحدىالزاويالاتجاهالملاحيحددحيث،الموقع

العلامةمنالموقعخطيرسمث!ا،الأرضيةالعلامات

ومن،العضادةأوالبوصلةتحددهالذيالاتحاهفيالأرضية

منالملاحيتأكدثم.الخطهذاعلىتقعالمركبةأنالبديهي

موقعخطمنهاويرسمأخرىأرضيةلعلامةالزاويالاتجاه

الخطين.هذينتلاقينقطةهوالمركبةموقعفيكونآخر،

وتشتملالاسترشاديةللطريقةأخرىأساليبوهناك

علىواحدةأرضيةلعلامةالزاويالاتجاهمتابعة-أ:على

علىالمركبةوجودلحظةمتابعة2-،مختلفةزمنيةفترات

أرضيتين.علامتينمعواحدزاوياتجاه
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الملاحةفيالارسترشاديةالطريقةاستخدأمويمكن

عندالطريقةهذهالسفنوتستخدم.المركباتأنواعلمعظم

الاقترابعندوكذلكمنها،الخروجأوالموانئإلىالدخول

علىقيادتهافيالصغيرةاسمفنمنالعديدوتعتمدالبر.من

جهازاستخدامإلىوبالإضافة.فقطوخريطةبوصلة

يسمىآخرجهازاالملاحونيستخدمأنيمكن،البوصلة

يقارنحيث،المياهعمقيقيسجهازوهو،الأعماقمحدد

فيالمبينةبالأعماقبالجهازيقيسهاالتيالأعماقالملاح

الخرائط.

الفلكيةالملاحة

بوساطةالطريقةهذهباستخدامالمركبةموقعتحديديتم

الشمسمثلالسماويةالقبةفيالأجساممواقعمتابعة

تسمىمنشوراتوهناك.والكواكبوالنجوموالقمر

الأجسامهذهمواقععنكاملسجلبها،الفلكىالتقويم

الويقةهذهفيالوقتتحديدويعتمد.العامأوقاتطوال

التوقيتأيلجرينيتشالوسطىالتوقيتاستخدامعلى

الوقت.انظر:بإنجلترا.جرينيتشفى

الفلكية.الملاحةطرقفيالاختلافاتمنكثيروهناك

بالنسبةالمركبةموقعيحددالملاحفإن،عامةوكطريقة

بحيثالملاحيختارهانقطهالموقعهذاويمثل.مفترضلموقع

للمركبة.التقديريالموقعمنقريبةتكون

يسمىجهازاالملاحيستخدم،المركبةموقعولتحديد

خطفوقسماويلجسمالزأويالبعدبهيقيسالسدسية

للجسمالملحوظالارتفاعالقياسهذاويسمى.الأفق

الارتفاعزاويةالملاحيحعسبالقياسهذاومن.السماوي

فيالمركبةكانتإذاالجسمارتفاعزاويةوهيالحسابى،

الحسابىالارتفاعقيمةالملاحيحددثم.المفترضالموقع

محددةرؤوسثلاثةلهكرويلمثلثرياضيةلمسألةكحل

وأالشمالطالقطب2-،المفترضالموقعا-:كمايلى

الأرضيةالكرةعلىنقطةوهو،الجغرافيالموقع3-،الجنوبي

زاويةقياستمالذيالسماويالجسمأسفلتعمباشرة

الفلكي.التقويممنموقعهالملاححددوالذي،ارتفاعه

المساعداتإحدىأوخاصةحاسبةآلةوباستخدام

حليمكن،الموجزةالرؤيقجداولتسمىالتىالملاحية

ثم،الحسابيالارتفاعزاويةلإيجادالسابقالمثلث

الارتفاعزاويةلمقارنةالحساباتبعضالملاحيجري

تحديدويستنئمنهما،الحسابيألارتفاعوزاويةالملحوظ

سماويجسممعالعمليةهذهوبتكرار،موبالمركبةخط

للمركبة.محددموقعإيجاديمكنأجسامعدةأوآخر

القطعمعظمتوجيهفيالفلكيةالملاحةاستخدامويمكن

وكذلك.فقطصافيةالسماءتكونعندماوذلك،البحرية

الفضائيةواسمفنالطائراتفيالطريقةهذهاستخداميمكن

فإنها،للغواصاتوبالنسبة.السحابفوقالطرانعند

رؤيةخلالهمنالملاحيستطيعبهاخاصابريسكوباتستخدم

الماء.تحتالغواصةتكونعندماالسماويةالأجسام

الإلكئرونيةالملاحة

أجهزةعلىالختلفةالإلكترونيةالملاحةنظمتعتمد

وتختلف.راديويةإشاراتمعظمهايستخدم،إلكترونية

الموجاتاهتزازاتمعدلوهىتردداتهافيالإشاراتتلك

والإشاراتالفضاء.أوالهواءفيانتقالهاعندالراديوية

تحديدفىعاليةدقةتحققالعاليالترددذاتالراديوية

إلىالإشاراتتلكاستقبالمجاليتعدىلابينما،الموقع

الإشاراتتتميز،نفسهالوقتوفي.الأفقدائرةمنأبعد

مسافةعلىاستقبالهابامكانالمنخفضةالتردداتذات

تستطيعلاأنهاأيضايعيبهاولكن،الأميالالافإلىتصل

العالي.الترددذاتالإشاراتبدقةالموقعتحديد

علىعامبوجهتعتمدالتيالملاحةنظموهناك

الملاحةنظام:علىوتشتملراديويةموجاتاممتقبال

الشمولي،المدىنظامأوميغا،نظام(،ادورانالمدىالبعيدة

معظمفيوتحدد.الراديويةالموجاتاتجاهتحديدنظام

تلكإلىالراديويةالموجاتلإرسالأرضيةقواعدالدول

وهناكالقواعد.هذهمعظمإدارةالحكوماتوتتولى،النظم

الراديوية،الإشاراتاستخدامعلىتعتمدأخرىنظم

ومن.الملاحيةالصناعيةوالأقمارالرادارعلىوتشتمل

وأالمركباتإحدىمقعلىالرادارأجهزةحملالممكن

الصناعيةللأقماروبالنسبة.أرضيةقاعدةفيوضعها

فضائية.قواعدالإرسالتتولى،الملاحية

يستخدم(.)اللورانالمدىالبعيدةالملاحةنظام

الإقليميةالمياهمناقترابهاعندوالطائراتالبواخرلإرشاد

يطلقالمحطاتمننوعينالنظامهذأويستخدمللبلاد.

أجهزةوبوضع.التابعةوالمحطةالرئيسيةالمحطةعليهما

ذاتراديويةنبضاتاستخداميمكن،المركباتفىخاصة

حيث،المحطاتتلكترسلهامنخفضأومتوسطتردد

موقعويكون.لورانىموقعخطإنشاءباستخدامهايمكن

لموقعخطوطعدةتقاطعنقطةعندالخريطةعلىالمركبة

خط.لكللورانمحطاتمنزوجيناستخداميحددها

تزدوجواحدةرئيسيةمحطةالأحوالمعظمفيوتستخدم

تابعتين.محطتينمنكلمع

منأكثرإلىلوراننظاممدىيصلأنويمكن

المشقباليمكنكماالنهار،ساعاتخلالاكمو006

ظروففيكم00428علىبعدهايزيدمواقعفىإشاراته

للموجاتيمكنعندما،الليلساعاتخلال،خاصةجوية



الملاحة78

الفلكيةالملاحةفيمتبعأسلوب

تر

)أع!السدسيةيسمىحهازايستحدمتم،المفترضالموقيتسمىاروكبةاختهديرياالمووعم!ترسةلقطةأولااط،حخارمركبةموقعلخديد

اليسار(.إلى)أعلىالمرئيللسجمالللحوظالارتفاعالبعدهداويسمىالألمق،وحصأسماويحس!أيأونجمل!!الزاويالبعدلتياساليمير(إلى

الشماليأغضا
الكرويالمثلت

المفترضالاقع

الحقراةالموقع

الأشةتلكمعهاتتقاطغالتيوالمقطةاليم!!(،إلى)أع!محتلفةوبرواياالأرضعلىالمماطممحتلىتصطدمالمحمم!الممطلقةالضويةالأشعة

ويستحدمكرويا.!ثلثاالشمالىوالقطبالحعرافىوالموقعالمفترصتالموقعةالتلاتالمقاطوتحددللمح!.الجغرافيالموقعتسمى94.قدرهابراوية

اجسار(.اإلى)أعلىالحسابيالارتفاعحسا!ليالمملثهدا

لىوعار"ا!شلشما!اغ!ا

التاشة!القطة

جمنجهلأأءا

لموقعااىلحغرا

لهذهمركزاالجغرافىالموقعويتخد،الموقعدائرةع!المركةمكالى.-.الملحوطءالارتفاالحساءالارتمايستحدم.الثابتةالنقطةتحديد لعير.ى!وبى!

الملاحوييم،الثابتةالنقطةيسمىالديمركشهمكادالملاحيحددأديمك!(،الي!ينإلى)أعلىأحرىبححومللموقعدوائرعدةوبرسم،الدائرة

اليسار(.إلى)أعلىالحريطةعلىالمكالىهدا



97الملاحة

المرجمع

الموقعحطوط1،-

منيتكونماعالباإلكترونيملاحةنظاماللدىالبعيدةالمللاحةنظام

أجهزةولوضعلها.تابعتينمحطتينم!كلمعتشتركرئيسيةمحطة

المحطهاتتلكم!الصادرةالإشاراتلاممتقبالالمركبةعلىخاصة

المركبة.مكانتحديدوبالتاليللموقعحطوطعمليمكن

أبعد.مسافاتإلىالوصولالترددمنخفضةالراديوية

كم..،4حدودإلىالطريقةبهذهالموقعتحديددقةوتصل

.المدىالبعيدةالملاحةانظر:

الطائراتفىيستخدمعالمينظامأوميغا.نظام

فيتوضعإرسالأجهزةثمانيةالنظامولهذا.والسفن

تعاونوجودإلىتشغيلهويحتاج،العالممنمختلفةأماكن

المركباتمتنعلىخاصةإلكترونيةوتوضحمعدات،دولي

أجهزةمنجهازينأيمنالمرسلةالإشاراتلاستقبال

إنشاءيمكن،المعداتوبهذهوتعديلها.أوميغانظامإرسال

وتكون،الإرسالجهازياتجاهفيللمركبةموقعخطي

وأالموقعخطيتقاطعنقطةتحددهالذيالموقعفيالمركبة

منها.قريبموقعفي

المدىقصيرملاحينظام.الشموليالمدىنظام

الأرضفوقتطيرالتيالهوائيةالمركباتفييستخدم

جهازالطائرةمتنعلىيوضع،النظامهذافى.مباشرة

جهازلإرشاداتالإلكترونىالرصديمكنهخاصاستقبال

الزاويالاتجاهيحددبحيثالشمولىالمدىنظامإرسال

منكثيروهناك.الجويةالخرائطعلىالمبينالإرساللجهاز

معداتإلىإشاراتهاترسلالتيالشموليالمدىمحطات

بعدحسابيمكنهاوالتيجواالمحمولةا!لسافاتقياس

.الإرسالأجهزةعنالمركبة

تحديديتضمن.الراديويةا!لوجاتاتجاهتحديدنظام

حيث،الراديويةالمنارةيسمىإرلمساللجهازالزاويالاتجاه

اتجاهمحدديسمىالمركبةمتنعلىمحمولجهازيقوم

ويدير.الراديويةالمنارةإشارةبالتقاطالراديويةالموجات

الراديوية.المنارةاتجاهلتحديدالاتجاهمحددهوائيالملاح

الاتجاهإلىالهوائيفيهايشيرالتياللحظةالمحددويوضح

.للمنارةالصحيح

أقدممنالراديويةالموجاتاتجاهتحديدطريقةوتعد

.عامبوجهوالسفنالطائراتفيالإلكترونيةالملاحةنظم

المياهطولعلىاسترشماديامساعداعمومايستخدموهو

الموجاتاتجاهتحديدإشارةمدىويعتمد.الإقليمية

المستخدمة.الراديويةالمنارةعلىالراديوية

فيراديويةإشماراتإرسالعلىالراداريعتمدالرادار.

التيالإشاراتوالتقاط،مكانهتحديدالمطلوبالهدفاتجاه

علىبنقطةالمرتدةالإشاراتوتمثل.الهدفهذامنترتد

المركبة.عنوبعدهالهدفاتجاهتوضحالرادارشاشة

يساعدحيثبمالملاحةفيكثيرةاستعمالاتوللرادار

المركبةموقعبتحديدوالتوجيهالإرشادبعمليةالقيامفيالملاح

أيضاويستخدم،الطقسيسوءعندماأوليلا،أرضيةلعلامات

المركبة،طريقتعترضأنيمكنالتيموابالأجسامتحديدفي

ذلك،إلىوباللإضافة.الأخرىبالمركباتالتصادمولمنع

والقذائفالطائراتسيرمتابعةفيالرادارالملاحونيستخدم

البحرية.والسفنالفضاءودممفنالموجهة

منالعديدهناك.الصناعيةالأقمارباستخدامالملاحه

المحتملومن،الصناعيةالأقمارتستخدبمالتيالملاحةنظم

ينتشربدأالذيترانزيتالامريكيةالبحريةنظاميكونأن

الملاحةنظمأنواعأفضلهو،أم469عاممنذعالميا

منترانزيتنظامويتكون.الصناعيةالأقمارباستخدام

هناكوكذلك،دائمةبصفةتعملصناعيةأقمارسبعة

حولتدورالتيالاحتياطيةالصناعيةالأقمارمنالعديد

جهازباستخدامويمكن.متباعدةأخرىأفلاكفيالأرض

مو!تحديدالمركبةعلىموضوعبحاسوبملحقأستقبال

المبثوثةللإشارةدوبلرإزاحةتحليلخلالمنالمركبةتلك

المركبة.فوقمرورهأواقترابهأثناءترانزيتأقماربأحد

تأثير.،دوبلر:نظرأ

نظاموهوعالميامنتشراخرصناعيةأقمارنظاموهناك

النظامبدأوقد،الأرضيةالكرةفىالمواقعلتحديدنافستار

تمثلنافستاروكلمة.ام599عاملهالكاملالتشغيل

القمر:تعنيالتيالإنجليزيةالكلماتمنالأولىالأحرف

12منالنظامهذاويتكون.المدىوتقديرللتتبعالملاحي

هذهوتدور.احتياطيةأقمارثلاثةإلىبالإضافةصناعئاقمرا

إذاعيةنشراتوفي.الأرضحولمداراتستةفيالأقمار



الملاحة08

الأ!مارسجموعةمسيمو!المواقعلتحديدالعالمينافستارنظام

بصفةموقعهاع!وتديعالارصيةلال!صةدائرياتحيطالتىالصساعية

تلكعرألعادهابحسا!مكا!اتحددأنللمركبةويمكى.مستمرة

.الأقمار

جهازوبوساطة.وقتكلفىموضعهقمركليحدد

إذاعةتأخذهالذيالزمنتحليليتم،المركبةفيمحوسب

الجهاز،هدأإلىتص!حتىالأقلعلىصناعيةأقمارثلاثة

لأبعادهالدائريبالحسابموقعهتحديدللجهازيمكنولهذا

جميعأوضاعلتحديديصلحالنظاموهذاالأقمار.هذهعن

أظروفاجميعوفىالسماءفىأو.الأرضعلىالمركبات

ملاحيانظاما)السابق(السوفييتىالاتحادواستخدم.الجوية

نظاميشابهوهوجلوناسيسمىالصناعيةللأقمار

الموضعتحديدمعلوماتالنظابمهذاويعطيالنافستار،

الاتحادتفككوبعداوروبا.معظمعبرالأرضيةللملاحة

المستقلةالدولكومنولثسيطر،أم!!أعامالسوفييتي

روسيا.امتلكتهثم،النظامهذاعلى

الذاتيبالقصورالتوجيه

وجهازحاسوبا!شخدامعلىالطريقةهذهتعتمد

يأبملاحظةباستمراريقومالذاتيالقصورملاحيسمى

إلىالمعلوماتهذهويرسل،المركبةحركةفىتغيرات

بالإضافةالتغيراتهذهعلىالحاسوبويعتمد.الحاسوب

المركبةمسارلتحديدالمركبةواتجاهالمقطوعةالمسافةإلى

توجيهفيالذاتيالقصورملاحويستخدم.حسابياوموقعها

كما،والغواصاتالطائراتفيهابماالمركباتمنالعديد

بالقصورالتوجيهنظمالموجهةالقذائفبعضتستخدم

الذاتي.بالقصورالتوجيهأنظر:حركتها.فىالذاتي

تاريخدةنبذة

حركةبمتابعةالبحارونأبحر،السحيقةالأزمنةفي

الموسميةالاتجاهاتودراسةالسماويةوالأبراجالأجرام

والسادسالخامسالقرنينبنالوسطىالعصوروفى.للرياح

مبسطةخرائطبرسمالملاحونقام،الميلاديينعشر

بالإضافةالختلفةالمواسمفيالرياحاتجاهاتعلىاشتحلت

البوصلة.اتجاهاتإلى

الاتمنمهمتينآلتينتطويرفيللعربالفضليعود

،النجومبهترصدكانتالذيالأسطرلابهماالملاحة

.الإبرةبيتباسمآنذاكعرفتالتيوالبوصلة

المغنطسيةالإبرةتقسيمفيالفضلإليهمايرجعكما

التيالفلكيةبالجداولواستعانوا.الملاحةفيواستخدامها

سواء،والفزاري،والبيروني،الزرقاليمثلعلماؤهموصفها

البحر.أوالبرفي

فييأتيكثيرونالعربالملاحينبينمناشتهر

.المهريوسليمانماجد،وابنالتاجر،سليمانمقدمتهم

كتبيخط،العربالبحرروادمنالتاجرلحمليمانويعد

حتىالصينمنرحلاتهضمنهاالملاحةعنرسالة

تعيقالتيالجويةللظواهروصفوفيها،الخلئالعربى

الحلزونية.والأعاصيروالأنواء،كالزوالغ،الملاحة

قاطبة.زمانهفيالملاحينأمهرالبحرأسدماجدوابن

تحدثالتيوالرسائلالكتبمنمجموعةأفأوقد

أهموكانتوفنونهماوالملاحةالبحرعلومعنفيها

ففيها.الوسطىالعصوربدايةفىجغرافىمرجع

الرياحومه!القمروحركةالملاحةتاريخعنمبماحث

الراويةلقياسالسدسيةاحتراعقبلالملاحوداستحدمهالأسطرلاب

ال!فق.وحطنجمأيلين

!!ئن



الملاحةفيمهمةتواريخ

الصينم!البحارفيللملاحةوصفهالتاحرسليماندونم851

سليمانالتاجررحلةبعسوانرسالةفيالمتوسطالبحرحتى

بباريس.الأهليةبالمكتبةموحودة

الأبيضوالمحرالصينملاحوامحتحدمأ؟م02؟-00115

السف!.توجيهفيالمغنطسيةالبوصلاتالمموسط

ملاحيمرجعأهموكادالفوائدكتابماجدالنكتبام!ا95

الوسو.القرونبدايةفي

مالينديمنالبرتغالىحامادافاسكوأسعطولماجداب!قادام894

الغردىأحساحلاعلىكلكتاإلىلإدريقياالشرقىالساحلفى

للهمد.

أولبرتعاليبحاروهوماجلانفردياندقادم9151-1522

العالم.حولتبحرحملة

الخريطةمركاتورحراردوسالفنلنديالجعرافياعالماخترعأم956

الملاحيتمكنوبامشخدامها(باسمه)سميتالمركاتورية

والمسافة.الاتجاهتحديدم!

هادلي،حونالإنجليزيالرياضياتعالممنكلاخترعام073

كلجودفريتوماسالأمريكيوالرياضياتالفلكوعالم

الأحسامس!الزاويةدقياسالسدسيةجهازحدةعلى

والأ!ق.السماوية

،إنجليزيمعاعاتصالعوهوهاريسولى،حودصمعام735

الوقت.لقياسدقيقجهازأولوهوالكرونومتر،

فلكيتقويمأولماسكيليننيفيلالإنجليزيالفلكيجمعأم767

حلالم!السفىتوجيهفىالتقويمهذاويستخدم.بحري

السماوية.الأجراممواقعتحديد

بوديتشناثاليلالأمريكيوالفلكالرياضياتعالمكتبام208

هداويشرح.الحديثالأمريكيالعمليالملاحباسمكتابا

امشحدامها.ووسائلالملاحةأساسياتالكتاب

ومواسمالنجومومطالعللمسافرينالوجهاتوتحديد

مدنمنكثيربينالمسافاتوحددوالجزروالمدالرياح

القديم.العالم

هياليومنستخدمهاالشالملاحيةالمعداتمنوالعديد

منذامستخدامهاتمالتيللمعداتتطويرالأمرحقيقةفي

بوصلةأولفإنالمثالسبيلوعلى.السنينمئات

يطفوقشعلىالمغنطسمنقطعةمنتكونتاستخدمت

لجهازتطويروالسدمميةماء.بهوعاءسطحعلى

قياسفىاستخدماجهازانوهماوالثمانيةالأسطرلاب

اشتملفقد.الأفقوخطالسماويةالأجسامبينالزاوية

محورحوليدورمؤشرمعمستديرقرصعلىالأسطرلاب

السدسية.فىنفسهالمراياترتيبللثمانيةوكانارتكاز،

وأدوات)المراصدوالمسلمينالعربعندالعلومانظر:

(.الفلكعلمروادالرصد،

18لملاحةا
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اتجاهبتوقيعالأمريكيةالبحريةمنموريماثيوالملازمقامم18

البحريةالخرائطعلىالمحيطهاتفىالمائيةوالتياراتالرياح

الملاحيالارشادفيالمعلوماتهذهاممتخدمتحيث

الاسترشادية.بالطريقة

أولماركونيجوليلموالإيطالىوالمهمدسالمحترعأرسلام8

الشاطئ.إلىالسفيمةم!راديولةإشارة

البوصلةكامفأنشوتزهيرمادالألمانيالمهندساحترعام9

الجيروسكوبية.

إلىالطائرةمنرسالةأولماكورديالكنديالطيارأرسلأم9

.لأرضا

جويفلكيتقويمأولويمز.ف.بالأمريكيحفالملاحأم9

مواقعمتابعةخلالم!الطائراتتوحيهفيلامشخدامه

السماوية.الأجرام

إسهاماوالأمريكيونالبريطانيودالعلماءأسهمام91-459

الرادار.أجضةتطويرفيالتانيةالعالميةالحر!خلالواضحا

تمثالتيلورانمحطاتأولىالمتحدةالولاياتبستأم9

الملاحة.فيتستعملراديويةإلتسارات

توجيهنظامبتطويرالامريكيونالعلماءقامأم91-059

ذاتياالمركبةتوحيهأمكنحيث،الدقةفائقذاتيقصور

خارجها.منإلتماراتأيا!ستخدامودون

الصناعيةبالأقمارالملاحىبالمظاماليوميالعملبدأام9

الأمريكية.البحريةأقامتهالدي)ترانزيت(

لسظامملاحىصاعىقمرأولالمتحدةالولاياتأطلقتم91

المواقع.لتحديدالعالميالنافستار

امشكمالمعأوميغاالامريكىالملاحيالنظاماستكمالتمأم9

الأحيرة.مح!

القواتأقامتهالذي،المواقعلتحديدالعالمينافستارلظامبدأام9

.القصوىبطاقتهالتشغيل،الأمريكيةالجوية

منأولكوكجيمسالبريطانيالبحاركانوقد

الثامنالقرنخلالالحديثةالفلكيةالملاحةطرقاستخدم

الرحلاتمنالكثيربعملكوكوقام.الميلاديعشر

المتقدمة.الأساليبهذهبامشخدامالهادئبالمحيط

فياستخدامهاثمالراديوعلومفيالتطورأدىوقد

الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيوالمراكبالطائرات

قاموقد.الإلكترونيةللملاحهالبدءإشمارةإعطاءإلى

-1)939الثانيهالعالميهالحربخلالالألمانالعلماء

توجيهفيواستخدامها،الملاحةنظمبتطويرام(49ء

العلماءقامالحلفاء،جبهةوعلى-2.7و-7أصوأريخ

فيمهمةتطوراتبإدخالوالبريطانيونالأمريكيون

الرادار.تقنية

الصناعية،الأقمارملاحة،ام069عامبدأتوقد

يدعىصمناعياقمراالمتحدةالولاياتأطلقتعندما



المدىالبعيدةالملاحة82

يوميةبصفةالعم!النظامهدايبدأولم،أبترانزيت

أيضاالمتحدةالولاياتوأطلقت.ام469عامحتى

العالمينافستارنظاممنكجزءصناعيةأقمارعدة

الخططمنوكان.السبعينياتخلالالموا!لتحديد

عامكاملةبصورةالعملفىيبدأأنالنظاملهذا

أيضابدأقدالصناعيةأقمارهآخريكونأنبعدام299

العمل.في

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

إسحاقأبو،الرر!اليحامدبوأ،الإسولابى

ئرةالطهاالموصلة

والمسلميرالعر!عنداعلوماالدوارةالبوصلة

الملاحةأدوات

السفرسرعةمقياسالسدسيةالأسطرلا!

ا!دىالبعيدهالملاحةالسولارالجيروسكو!

المميلهالمت!ورادالعادنحيط

طمقلةامترساحصوارادالرا

الأعماقمقياسالراديو

المشهورونالملاحون

المسعوديلارتلوميوديار،لطوطةاس

المقدسىألفاريربيدرو،كابرالحبيرالن

الملاحهريحيمس،كوكماحداب!

الملاحيةالمارةكريستوفر!ولمبوس،لاسكوجامما،دا

لديسالمرد،جلانماسميس!رالسيرا،دريك

الملاحيةالمجنات

الطاديةالسميمةالتقويم

ةالمنارئرةلطماالحريطةا

علةذاتأخرىمقالات

الم!سحرستت!مرصدال!برىالدائرةطريقالإلحار

وس!ردحرا،تورمركاالعقدةلزوالاحط

الفضائيةالملاحةالفايكيجالطولخط

الشمالبحمةعلمالهلك،العرضحط

الوقتلينيقياالدرجة

الحعرافيةالكشوفالتحاريةالرياح

وهياللوران،أيضاوتسمىالمدىالبعيدةالملاحة

تحديدعلىوالطائراتالسفنيساعدراديويملاحىنظام

المحطةباسمتعرفانأكثرأومحطانوترسلمواقعها.

باستمرار،الراديويةالإشاراتالتابعةوالمحطةالرئيسية

أجهزةخلالمنالإشاراتهذهأوالطائرةالسفينةوتستقبل

بينالزمنيةالفترةبقياسالأحهزةهذهوتقوم.خاصة

فيالفرقويحدد.المحطاتمنتلتقطهاالتيالنبضات

موقع،محطتينمنتلتقطهاالتىالإشاراتبينالزمن

اللورانىالموقعخطعلىمانقطةفوقالطائرةأوالسفينة

موقعلتحديدالخريطةعلىعلامةوتوضع.الخريطةفوق

الإشاراتبينالزمنفىللفرقطبقاالطائرةأوالسفينة

المحطخين.منالمرسلة

واحدةرئيسيةراديويةمحطةنجد،الحالاتمعظموفي

،التواومحطىإحدىمنتابعةراديويةمحطةيقابلها

موقعخطييقطعأنللملاحالترتيبهذايسمححيث

بدرجةيحسنوبذلكطائرةأوسفينةموقعليحدد،لوراني

الملاحة.نظامدقةمنكبيرة

باسميعرفراديويانظاماالملاحونويستخدم

كمأ!006تقطعإشاراتيرسلأنيستطعسي-لوران

منأكثرإلىمداهايصل،الظروفبعضوفيالنهار.أثناء

الراديوموجاتتنتقلعندماالليلأثناءكم008/4

يأتحديديمكنوبذلكأبعد،مسافاتإلىالترددمنخفضة

كيلومتر.نصفحواليمدىداخلموقع

.الشوران؟الملاحة:أيضاانظر

(.الجوية)الم!حةالطائرةانظر:.الجويةالملادحة

فىدلطيرانالعدميةالدراسةالفضائدةالملاحة

يعملونكثيرةأقطارمنالعلماءمنعددوهناكالفضاء.

فيمتحدةبصورةالفضاءفيالطيرانمشكلاتلحل

الفضائية.للملاحةالدوليةالمنظمة

الفضاء.رحلات:أيضاانظر

(،الفلكية)الم!حةالملاحةانظر:.الفلكيةالملاحة

(.والموقعالاتجاه)قياسالنجمة

حيثماماشخصلمراقبةطريقةالإلكتروئيةالملاحقة

المنزلير.الاعتقالتنفيذفىالمستخدمةتلكمثل،ذهب

واسوارشكلفيالبلاستيكمنإلكترونيةرقعةتلصق

إقامتهبتحديدعليهالمحكومكاحلأوبمعصمخلخال

دقيقراديويإرسالجهازعلىالرقعةهذهوتحتوي.بالمنزل

بشبكةمتصلاستقبالجهازإلىمستمرةإشارةيبعث

فقطالإشعارةكشفالاستقبالجهازويستطع.هاتفية

الشخصمنزليشملمدىمنصادرةتكونعندما

بجهازبالاتصالمركزيةمراقبةوحدةوتقوم.وماحوله

ماإذاتتبينوبالتاليعشوائيةزهمنيةفترأتعندالاستقبال

مازالتالإلكترونيةالرقعةمنالقادمةالراديوإشارةكانت

تستقبل.

فيالولاياتمنعددفيالإلكترونيةالملاحقةتستخدم

وقد.السجنعنبديلالتكونالأمريكيةالمتحدةالولايات

إلاتلقولمتجريبيأساسعلىبريطانيافياستخدمت

محدودا.نجاحا



38قعةمو،كردذملا

توضئإلكترونيةرقعة

كاحلأوالمعصمحول

بإرسالوتقومالقدم

وحدةإلىراديوإشارات

بالهاتف!.مراقبتهايتم

فيأنبياءأحدإلىملاخيسفرينعسبسفر.!!حي،

القديم.العهدأسفارآخروهو.ملاخيويدعىإسرائيل

نأوإلى،مجهولالمؤلفهذاأنإلىالمحققينبعضيذهب

فىوردتعبريةللفظةتصحيفإلاهيماملاخىكلمة

موضوعاتأبرزومن.رسوليأوملاكىوهيالسفر،ذلك

الأسرةداخلكبيراأهتمامابالزواجاهتمامهاسمفرهذا

وفيه،مختلفةومجموعاتأسربينوبالزواج،والمجموعات

وشيكا.باتالحسابيومأنوعلىاللهعدالةعلىتوكيد

جيشبينملاذكردمعركةوقعت.موقعة!صدورد،

وجيش،أرسلانألبالسلطانبقيادةالمصلمينالسلاجقة

هـ،634عامرومانوسإمبراطورهابقيادةالروميةالدولة

السلجوقيالسلطانتمكنإلىأسبابهاوترجع.ام710

البلادمعظمعلىالاستيلاءمنقصيرةمدةفيأرسلانألب

علىوعمل.الأرمنوبلادجورجيا:مثلالمجاورةالنصرانية

هذايغضبأنطبيعيافكان،المناطقهذهفيالإسلامنشر

غزوعلىفصمم)يوجينس(،رومانوساشومإمبراطور

الشعوبمنأخلاطايضمجراراجيشافجمع.الشام

واليونانيينوالبلغاريينوالفرنسيينالروستضم،النصرانية

ملاذكردنواحيفيعسكرأنإلىبهموسار،والجورجيين

.الصغرىأسيافىأخلاطمدينةمنبالقرب

الجيش،بهذالهلاقبلأنهأرسلانألبأيقنعندما

بقوتهم.أغترارأرفضواولكنهم،الرومعلىالصلحعرض

الإسلامبلادلإنقاذالمقدسالجهادأرسلانألبأعلنوهنا

واستماتواجنودهلدىالمعنويةالروحفقويت،الصليبيينمن

حاميةمعركةفىالنصرانتزاعمنوتمكنوا،القتالفي

القتالساحةفيهافرشتملاذكرد،منبالقربالوطيص

معاهدةبعقدالأمروانتهى.الرومقائدوأسر،الرومبجثث

بدفعفيهاالرومتعهد،لمشةخمسونمدتهاالطرفينبين

كثير،بمالنفسهرومانوسوافتدى،للسلاجقةالجزية

آسيا.منالجزءهذاعنالنظرصارفابلادهإلىورجع

الرومانيةبالدولةنزلخطبأفدحملاذكردهزيمةكانت

تحيمفيالأثرأكبرلهاوكان،طويلةأحقابمنذالشرقية

الروممملكةلقيامومهدتأوصالها.وتفككمنعتها،

عين،أرسلانألبلأن،الصغرىآسياقلبفيالإسلامية

قطلمشسليمانهوعمومتهأبناءمنأميرا،الموقعةإثرعلى

وتمكن.الصغرىآسيافيالإسلاميةالأراضىعلىحاكما

وجعل،الروممنأنطاكيةوانتزعغربا،التوسعمنالأميرهذا

علىالانتصارهذاوساعد.الجديدةلدولتهعاصمةقونية

الأتراكأيديعلىنفسهاالبيزنطةالدولةعلىالقضاء

نأأيضاالمعركةهذهنتائجمنوكان.ذلكبعدالعثمانيين

المهابرونواشت!ى،الغرببأمالقسطنطينيةاستغاثت

الباباهذأفراع،لهمالسلاجقةمعاملةسوءمنالنصارى

الدولةلحمايةحملةباعدادالمبادرةفرأىالسائ!جريجوري

وثباتمنأوروبالحمايةمنيعاسدايعدهاكانالتيالشرقية

لمولكنهأوروبا،بأمراءفاستغاث،الشرقجهةمنالإسلام

مشروعه،يحييأنالثانيأوربانعلىوكانتجاوبا.يلق

والدهماء،الأمراءإلىالدعوةوجهبأنسلفهخطأفتدارك

جيشاوجفمنهم،المسلمينضدالنصارىإثارةفيونجح

كبيرةقاعدةأولأنطاكيةوكانت.الشامإلىبهساركبيرا،



ستيفان،ملارميه48

بيتتلاهاثم،أم040هـ،432!شةأيديهمفيوقعت

أهلهامنالصليبيونوقتل.أم140هـ،433سنةالمقدس

الإسلامي.للعالممروعةمحنةوكانت.الالافعشرات

زهاءدامت،القدسقاعدتهاالشامفىصليبيةمملكةوأقاموا

إلىالشامبلادعلىالصليبيةالحروبوتتابعت.مشةتسعين

الثمانية.عددهاوصلأن

شاعر.م(24818981)ستيفان،ملارميه

الحالمةبقصيدتهاشتهر.باريسفيولد،فرنسيوناقد

منعزلآعاش.أم876سنةألفهاالتيفاونفيالظهيرة

يعقدهاكانالتيالأسبوعيةاللقاءاتعدافيماالمجتم!عن

لاريس،فيالأوروبي!توالفنان!تالشعراءمنمجموعةمع

الشاعر.لقيمعدوالمجتمعأنيعتقدكانلانه

الشعرية،النظريةورائدالشبابجيلمنانذاكالأدلاءعده

ومر.الرمزيةانظر:.الرمزيةتسمىأدليةلحركةزعيماأصبح

نألا،الوصوفالشىءيقترحأنالشاعرعلىأن:النقديةآرائه

إلىيعمدواأنأصشعراءاعلىوأن،الطيعةوصفعلىيقتصر

مفعمحوفيالحقيقةتظهرحتىغامضةالشعريةصورهمجعل

مؤلفةسوناتاتالأخرىملارميهأعمالتضمنتوقد.لالسرية

طويلةوقصيدةميتافيزيقيةنثريةوقصيدة،المتلقينمنمعينةلفئة

بإمكانليسقصائدهآخرأما.سالوميانو:.سالوميعن

عنتعبرطويلةقصيدةفهيالفوضىتلغيأننردرميط

بأنفسهم.أقدارهمتحقيقفيالناسورغبةالكونفيالفوضى

.الأدب،الفرنسي:انظر

المداريةالمساطقفيمششرخطهيرطفيليئمرضالملارب

الملارياوتمسببالبرداء.أيضئاويسمى،المداريةوشبه

تنتقل،المتصوراتتسمى(مجهرية)كائناتأوليات

ويعافط.الأنوفليسالمسماةالبعوضةأنثىبوساطةللإنسان

الرجفةأوالقشعريرةمننوباتمنالملارياضحايا

منالناسمنملايينوثلاثةمليونينبينماويموت.والحمى

.عامكلالمرضهذا

نوعيسببهمنهاكلالملاريا،منأنواعأربعةهناك

الأولياتمنالأربعةوالأنواع.المتصوراتمنمختلف

النشيطةوالمتصورةالمنجليةالمتصورة:هيللملارياالمسببة

الودالية.والمتصورةالبيضويةوالمتصورة

قدحمىمعدوريةقشعريرةالملارياتسبب.الأعراض

وتسبب.م1.541إلىفيهاالجسمحرارةدرجةتصل

البيضويةوالمتصورةأصشيطةاوالمتصورةالمنجليةالمتصورة

تقريبا.ساعة48كلتظهروالحمىالقشعريرةمننوبات

القشعريرةفإنالوباليةبالمتصورةالإصابةحالةفيأما

ساعة.72كلتتكررانوالحمى

ويصاحبهاأكثرأوساعتينلمدةالملاريانوبةتستمر

يتعرقنوبةكلوبعد.وغتيانالعضلاتفيوألمصداع

إلىالجسمحرارةدرجةفيانخفاضايسببمما،المريض

المريضيشعروأخرىنوبةكلوبين.الطبيعىالمعدل

.دمفقرولديهضعيفاي!ضنولكنه،بتحسن

المنجلية؟المتصورةتسببهالذيهوالمرضأنواعوأخو

ومعظم،الحمىمننوبةكلمعضعفايزدادهنافالمرلض

المتصورةحالةفيأما.علاجهميتماأ3إذايموتونالمرضى

النوباتفإنالوباليةوالمتصورةأجيضويةاوالمتصورةالنشيطة

أنهغير.علاجبدونحتىتتوقفوأخيرامرةكلفيتخف

إلىالأعراضتعودقدوالبيضويةالنشيطةالمتصورةحالةفي

ظاهريا.للشفاءالمريضتماثلمنطويلةفترةلعدالظهور

مراكلثلاثمنالمتصورةحياةدورةتتكونالانتشار.

تتمبينما،البعوضةجسمداخلالأولىاالمرحلةتتما.أساسية

المرحلةتبدأ.الإنسانجسمفيأضةوالثاالثانيةالمرحلتان

تدخلبالملاريا.مصائاشخصاالبعوضةتل!ععندماالأولى

،المعدةجدارخلايافيوتتكاثرالبعوضةجسمالمتصورات

البعوضة.لعابإلىطريقهاالصغارتأخذثم

آخر،شخصاالبعوضةتلسعأنبعدالثانيةالمرحلةتبدأ

.الإنساندموتدخلالبعوضةلعابمعالمتصوراتفتخرج

وتكونتت!صاثرحيثالإنسانكبدإلىالمتصوراتوتنتقل

الكتلهذهتنفجرأيامعدةوبعد.الطفيلياتمنكتلا

.جديدةمتصوراتوتطلقالطفيلية

إحدىمتصورةكلتهاجمالثالثةالمرحلةوخلال

وأخيراداخلها.أخرىمرةتتكاثرحيثالحمراءالدمخلايا

منكبيرةأعداذاوتطهلقالمصابةالحمراءالدمخلاياتنفجر

الدمخلايامنمزيدابدورهاتهاجموهذه،المتصورات

ثمالغزو،علىالمشتملةالدورةهذهوتستمرالحمراء.

النوباتمسببةالحمراء،الدمخلاياتنفجرثمالتكاثر،

النوباتوتحدثالملاريا.لهاتتميزالتىالحمىمنالدورية

الحمراء.الدمخلايافيهاتنفجرمرةكلفى

فىوتتكاثرالإنساندمفيالمتصوراتبعضوتنمو

تلسععندماالبعوضةجسمتدخلوهذه.البعوضةجسم

.أخرىمرةحياتهادورةتبدأثمضمخصما،البعوضة

علىبالتعرفالملارياالأطباءيشخص.والوقايةالعلاج

معظممعالجةويمكن.المريضدممنعينةفيالمتصورات

أصبحتوقد.للملارياالمضادةالأدويةباستحدامالحالات

الأدويةهذهأوسعتقاومالمنجليةالمتصورةأنواعبعض

جديدةأدويةتطويروتمالكلوركوين،وهواستعمالآ

تقىللملارياالمضادةوالأدوية.المشكلةهذهعلىللتغلب

الأشخاصعلىويجب.معالجتهإلىبالإضافةالمرضمن

فيهايتعرضوأأنيمكنمناطقإلىللسفريخططونالذين
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يسبب.الملارياطفيلحياةدورة

يسمىأوليطفيلالملاريا

يقضيالطفيلهذا.المتصورة

الإنسانجسمفيحياتهمنجزءا

أنثىجمسمفيالاخروالحزء

المرضوينتقلالألوفليس.بعوضة

طريقعنآخرإلىشحصس

.البعوضلسعات

تحقنالمصابةالبعوفة

لسعتها.حلالالمتصورات

حمراءدمحلية

لم

مدخليةتدخلمتصورةكل

وتتكاتر.حمراء

التيالأدويةعنالطيةالاستشارةيطلبواأنللملاريا،

المناطقتلكفيإقامتهموأثناءسفرهمقبلتناولهايمكنهم

بالملاريا.الإصابةيتفادوالكيعودتهموبعد

الناقلالبعوضمكافحةالملاريامنالوقايةوتشمل

بالمبيدأتالمنازلالعماليرشذلكأجلومنللملاريا،

أماكنيردمونأويرشونأويجففونأنهمكما.الحشرية

الناسيستخدمكذلك.البعوضيتكاثرحيثالراكدةالمياه

ستائرويضعون،للحشراتالطاردةوالموادالناموسيات

.والأبوابالنوافذعلىالنمليالسلك

الخمسينياتخلالالعالميةالصحةمنظمةحاولتوقد

الملارياعلىتماماتقضيأنالعشرينالقرنمنوالستينيات

بعضفىالملاريااستئصالأمكنالبدايةوفي.العالمفي

فيكبيرةدرجةإلىالإصابةحالاتعددوتقليل،المناطق

وعلى،الحشريةللمبيداتالواسعبالاستخدامأخرىمناطق

الملارياضدالحربأنغير.تد.د.مادةالأخص

أصبحفقد.أخرىمرةالإصابةحالاتوزأدت،تراخت

الحشريةوالمبيداتالمادةلتلكمقاوماالملاريابعوض

للأدوية.مقاومةالمتصوراتبعضأصبحتكما،الأخرى

وقدكبيرا.ازدياداالملاريامكافحةتكاليفزادتكذلك

لتطويرالجهودمضاعفةعلىالباحثينالمشكلاتحثت

.المرضأستئصالعلىيساعدلقاح

العالميةالصحةمنظمةمنحتأم،399عاموفي

أستئصالعلىيساعدلقاحلاستخدامالقانونيةالبراءة

باتارويو.مانويلالكولومبىالعالمطورهقدكانالملاريا

،روس؟الكينين،البعوفمةبمشجرةالكينا،:أيضاانظر

لويستشارلز،لافيران:أيضاان!،لدروناالسير

لكينين.ا،لفونسأ

كبديةخليةتهاج!امتصورةكل

وتتكاثر.

شكلامحررةالحليةتنفجر

.المتصوراتمنجديدا

دأتستطيعالمتصوراتبعضالمتصوراتوتهاج!الخيةتنفجر

.البعوضتصيبالحمراء.الدمخلايامنمزيدا

.(بالطوب)البناءالطوبة:نوا.لملاطا

إيضاحى(.)رسمالأسنانانظر:.الأسئانملاط

الحدرانعلىتستعملالجبص،مثلمادةالمجىملاط

الجبس،ملاطيتكونقويا.واقياغطاءفتشكل،الخارجية

وفي.إسمنتى-لاصقوخليطوالماءالرملمن،عادة

الموالج.مستخدمين،طبقاتثلاثالعماليستعمل،العادة

اللمساتأعمالمنكثيرفيالجبسملاطاستعمالويمكن

والتلوين.الأخيرة

الجبس.:أيضئاانظر

أشكالمنقديمشكلالسامةالأفاعيملاعية

وأنحاءوباكستانالهندوفيإفريقيا،شمالفيالترويح

ماعادةالسامةالأفاعيوملاعبآسيا.جنوبمنأخرى

تشبهالةعلىويعزفالثعبانأمامفيجلسالكوبرا؟يستخدم

الكوبراوترفع.والخلفالأمامإلىيؤرجحهاوهو،الناي

السامةالأفاعيملاعبحركاتوتتابعببطء،وعنقهارأسها

،للأذنطبلاتأو،خارجيةأذانللثعبانوليس.المتأرجحة

فإنهذامنبدلأبل.الموسيقىسماعيستطعلافإنهولهذا

تفتنالتىهيالإيقاعيةالسامةالافاعيملاعبحركات

عاداتها.يفهمواأنالسامةالأفاعيملاعبيوعلى.الثعبان

السامةالأفاعيأنيابيخلعونالأحيانبعضوفي

ملاعبوالسيركحلقاتبعضفيويوجد.ضارةغيرلجعلها

الأصلة.معأو،العاصرةالبوأفعىمعيتعاملونأفاعي

البلادفيالبريالحيوان،ملعقةأبوانظر:.الملاعقي

.)الطور(لعربيةا



لملاكمةا86

فيتجرىالملاكمةمباراة

بالحبالمحاطحيز

يغطي.الحلبةيسمى

منمتينقمالقأرضيتها

طبقةفوقينسمطالتيل

.الرغويالمطاطم!

الحلقةفيالحكميتحقق

يمتتلادالملاكمينأنم!

هذهشللقواعد.

عليمحمد:الصورة

هزموقداليسار()إلى

ليفوزليستودسولى

عامالتقيلالوزدببطهولة

.أم469

المدكمة

بقبضتيه!.ملاكمانفيهاتحنافسرياضةالملاكمة

ويتباريانسمي!صةببطانةمبطخةقفازاتمنهماكلويرتدي

والمباراة.الحلبةيسمى،بحبالمحاطالشكلمربعحيزفي

وعني!سرلغعرضهيمتكافئ!تملاكمينبينالجيدة

للاخرقويةل!صماتالملاكم!تمنكليكيل.والمهارةللقوة

منافمسهبضربأو،بالنقاطالمباراةيكعسبأنويحاول

الاستسلامعلىيرغمهأوفيها،يصرعهقويةضربة

كلعلى،الوقتنفسوفى.المباراةمنوالانسحاب

الاخرالملاكملكماتمنوجسمهرأسهيقيأنملاكم

الحركة،مدىيمتدأنويمكن.الضرباتوصدبالمراوغة

هناالملاكمانيشماي!!حيث،الحلبةجمئأركانليشمل

أ!مربات.التسديدثغراتلإيجادللأمامويضغطانوهناك

وماهرا،وسريعا،قويا،الجيدالملاكميكونأنيجب

الشجاعةأيضايمتلكأنويجب.ممتازةبدنيةبلياقةويتمتع

الشديدين.والإنهاكالألمبرغمالكفاحعلىوالتصميم

الهواةمعظمويتنافس.محترفينأوهواةالملاكمونيتبارى

.بطولاتفيالبعضويلاكم،فريقأومنظمةفىكأعضاء

المحترفونأما.مبارياتهملقاءمكافآتالهواةولايقبل

الملاكمونعليهممايطلقوكثيراالمالأجلمنفيلاكمون

.المتكسبون

فيوكانت،السنينآلافمنذالملاكمةرياضةبدأت

أما.والوحشيةالقسوةفىغايةرياضةتاريخهامعظم

العشرينياتمنذكبيرةبشعبيةنعمتفقدالعصريةالملاكمة

اهتمامأنإلا.العشرينالقرنمنالأربعينياتوحتى

الحاضر،الوقتوفي.ذلكبعدضعفبهاالمشاهدين

الألعابفيوالمنافساتالمحترفينصفوةبطولاتتستأثر

الانتشار.واسعباهتمامفقطالأوليمبية

.خطرةرياضةبوصفهاأطملاكمةانتقاداتوجهت

لكماتإثردائمةإصاباتمنالملاكم!تبعضعانىفقد

نتيجةحتفهملقواالملاكم!تبعضإنبل،الرأسعلى

الملاكمة.مبارياتأثناءتلقوهالكمات

الملاكمةأنظمة

المنافساتفيالمتبعةالملاكمةقواعدالجزءهدايصف

ماحدإلىالأنظمةوتختلف.الأوأسمبيةوالألعابالدولية

المحترفين.وملاكمةالهواةملاكمةبين

أقسامأوفئاتفىالملاكمونشنافس.الأوزانتصنيف

نأينبغى،معينةفئةفيالملاكميلعبفلكيلأوزانهما.وفقا

الفئة.لتلكالمحددللوزنالأقصىالحدعلىوزنهلايزيد

كلمقالمماتتتراوح.الشكلمربعةمنصة.الحلبة

فىالملاكمان.يختارم3.7إلىم9.4منمنهاجانب

الحدودهذهضمنالحلبةحجمالمحترفينبطولاتمباريات

علىحبالبثلاثةالحلبةتحاط.المحليةالملاكمةلجنةبموافقة

الحلبةأرضيةويغطيركن.كلفيبقائممربوطةالأقل

المطاطمنطبقةفوقينبسطالتيلقماشمنغطهاء
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الأمريكيالملاكم

اعتمقالذيتايسون

فيوجودهأثناءاللإسلام

فيهناويرىالسحن

السابقة.مبارياتهإحدى

منالنزالساحةسطحعنالحلقةترتة%رضية.الرغوي

.م2.1إلىم.،9

ناعم،قمالقمنبرباطيديهالملاكميلف.المعدات

يعملحيث.مبطنينجلدقفازيالأربطةفوقويرتدي

يديهوقايةعلىويساعدان،لكماتهوقعتليينعلىالقفازان

.الإصاباتمنمنافسهوقايةوكذلك

وأحذية،قصيرةرياضةسراويلالملاكمونيرتدي

الكاحل.مافوقإلىارتفاعهاويصلبأربطةتشدخفيفة

الأسنانالقاسيالمطاطمنالمصنوعاللثةواقيويحمي

التناسلية.الأعضاءالبلاستيكيالواقييحمىوكذلك

عندواقيةجلديةخوذاتوالمحترفونالهواةيرتدي

فيواقيةخوذاتأيضاالهواةيرتديوقد.التدريب

الخوذةوتغطي.ذلكلايفعلونالمحترفينأنغير،المنافسات

والأذنين.والصدغينالرأسمؤخرة

الملاكمةمباراةفتراتتسمى.الزمنيةالفترات

فىدقائقثلاثأو،دقيقتينجولةكلتدوم.جولات

المحترفينمبارياتفيالجولاتوتدوم.الهواةمباريات

واحدةدقيقةمدتهاراحةوتمئفترة.دقائقثلاثالرئيسية

جمئالمباريات.فيالجولاتبين

منلتشمل،المحترفينمبارياتجدولةيمكن

15أو12المحترفينبطولاتمعظموتستمر.جولةا4-ء

.جولات6إلى3منالهواةمبارياتوتدوم.جولة

.جولات3لعددالهواةبطولاتجميعوتجدول

الوحيدالشخصهوالحكميكون.المباراةإداريو

نأوعليه.الملاكمينإلىبالإضافةالجولةأثناءالحلبةداخل

الحكميقومللقواعد.يمتثلانالملاكمينأنمنيستوثق

منملاكميحرموقدالقواعد،ينتهكالذيالملاكمبإنذار

مخالفاتأو،خطيرةمخالفةلارتكابهمباراةفيالاشتراك

الملاكماتوحدهالحكميسجلبريطانيا،في.كثيرة

أماكنوفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأما.الاحترافية

المحترفينأوزانفئات

لجمعيةالوزنتصنيف

العالميةالملاكمة

التقيل

الأصغرالثقيل

التقيلحفيف

المتوسطخفيصفوق

المتوسط

المتوسط

الوسط

الأصغرالوسط

الخفيف

الأصسرالحفيص

الريشة

الأصعرالريشه

الديك

الأصغرالديلث

بةالذبا

الأصغرالذبالة

الأوليالوزن

لمجلسالوزنتصنيف

العالميالملاكمة

الثقيل

المطوف

خفيف!الثقيل

المتوسطحفيففوق

المتوسط

الوسطفوق

الوسط

الخميففوق

الحفيع!

الريشةفوق

الريشة

الديكفوق

الديك

الذبابةفوق

الدبابة

الذبابةخفيص

القشة

لوزنا

رطل

تحديدبدون

176-591

761-091

!61-175

161-168

155-016

148-154

136-014

131-135

127013

123-126

911-122

116-118

113115

901-112

أ8"-601

رطل601تحت
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جانبعلىيجلسانالقضاةمنواثن!تالحكمفإن،أخرى

أما.الاحترافيةالملاكماتمبارياتتسجيليتولونالحلقة

وجودفتتطلبالهواةبطولةومبارياتالأوليمبيةالمباريات

إيذاناالجرسويقرعالوقتالميقاتيويتعهد.قضاةخمسة

لكيمباراةكلفىطبيبويوجد.جوأسةكلوانتهاءببدء

حالةخطورةبمدىالحكمعلىوليشير،الطبيالعلاجيوفر

.مصابملاكم

بالضربةإما،بالمباراةالملاكميفوز.بالمباراةالفوز

تنتهىوقدبقرار.أو،الفنيةالقاضيةبالضربةأو،القاضية

منأيفوزإعلانبدونبالتعادلمحترفينمباراةأحيانا

أ!واةاب!!الملاكمةمبارياتتنت!أنولايمكن.الملاكمين

نأيم!ش،المستوىالمتقاربىالهواةمبارياتففي.بالتعادل

أخطاءيرتكبأو،أحسنأداءيظهرالذيالملاكميفوز

أقل.

الهواةأوزانفئات

الوزنتصنيف

التقيللوق

التقيل

التقما!خميص

المتوسط

المتوسطحميث!

الوصصأ

أ!سطاحميص

الحفي!

الريشة

الديك

الدبالة

الدبابةحفيف

الهجوميةالملاكمةمهارات

ا!حومياالأسلو!ملاكميتحذكل

لعصيعولمتلا.لقدراتهوالمسالسبالأفضل

ويعغمد،الحركةسرعةعلىالملاكمدب

حميعأك!.الحسديةالقوةعلىآحرولى

قيستحدمورقواميةوقمةتحخدولىالملاكمهب

هدهسوأرلعأ!قفةا.محيمةأساسيةلكمات

نإ،التاليهالصورةديموضحةاللاصمات

بأفضلالملاكمتزوداغواميةاالوقفة

الهحوم.إلىبالإضانةللدناعالإمكانات

الملاك!وريستحدمهاهاالمبيةالودمة

اليصى(.اليديستحدمود)الديناليميحيون

يستخدمولىالدينالملاحصمينمنكتيروتححذ

آحريرأنمع،الوقفةلفساكيمسرىيدهم

يعكسونها.

ثر39لميرحيم!يما

لحركةتسددقصيرذل!صمةالصاعدةاللكمة

ركتيه.ويىتبصتهالملاكميحمص،صاعدة

قدمهإلىيستدللأعلىالتصوبيخدأوعدما

.مستقيمت!!ركتيهويحعلاليممى

التحركع!الملاكمتساعدالأسال!هالوقفة

أماماكيسرىقدمهيمقي.سهوآوسرعة

الأيسر،كتمهأمامايىهـىيربتحصته.اليممى

دقه.مميرعلىاليمىوضصته

!%تهم

يطلهت.للرألىمسددةل!صمةايسرىاللكمة

م!مستقيمحصأمىاكيرىقمضتهالملاكم

لحومتقدمايحطوالضر!ةيكيلوعدما!خمه،

.اليسرى!دمهما!سه

كجم/ليمبيوالأالدوليالوزن

19فوق

19-81

7618

75-72

6817

6476

5.63-61

5575

كجم.41تحت

ئأللا

الأرححعلىهىاليمنىالم!قيمةاللكمة

الملاكمحال!كلإلىإذ.قوةالأكتراللكمة

الصر،.يسددعدماالأمامإلىمميلالأيرا

عندمالكاملهاممتهدةدراعهتكولىأدوسحعى

ا!رلة.ادتسلى

يدأعدماالحاور.مىل!ةاليسرىالخطاية

،اليسرىقدمهعلىيتمحور،الصرلةالملاكم

قوس،ستمكلاليسرىدراعهيلوحرلعدئد

عدماللأمامحسمهم!الأيسرالحاتفامحر

الصر،.لمحسدد
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يكبوعندماالقاضيةالضربةتحدث.القاضيةالضربة

ثوان01غضونفيولايستطحإلنهوضالملاكمينأحد

فيالملاكملايزالبينماالجولةانتهتوإذا.الحكملعدوففا

قدالملاكميكون،ثوان01مرورقبلولكن،كبوةحالة

.الجرسحماه

الفنيةالقاضيةالضربةتحدث.الفنلةالقاضيةالضربة

علىقادرغيرأنه،البدنيةالملاكمحالةمنيظهرعندما

القرارهذايتخذأنويمكن.الملاكمةفيالاستمرار

الملاكمأو،الحلقةبجانبالموجودالطبيبأو،الحكم

الحكم.مساعدوأو،نفسه

عددملاكمانيلعبعندماالقراريصدرالقرار.

قاضية.فنيةضربةأو،قاضيةضربةدونالمقررةالجولات

وفىالفائز.هومنعندئذالختصونالإداريونيقرر

فيالتعادلالإداريونيعلنأنيمكن،الاحترافيةالمباريات

جميعاتفاقمعبالإجماعالقراريكونوقد.المباراة

ويكونبالأكثريةالقراريكونأنأوالفائز.علىالإداريين

لقراروففابالفوزلهحكمالذيالملاكمنصيبمنالنصر

الأكثرية.

نظامإلىأوالجولاتنظامإلىإماالقراريستند

الإداريونيقررالجولاتنظامففي.النقاطتسجيل

وأ،الجولةبتلكفازالملاكمينأي،جولةكلبعدمنفردين

إداريكليصوتالمباراةنهايةوفيتعادلأ.كانتإذاما

.الجولاتمعظمفىبفوزهحكمالذيللملاكم

كلبمنحمنفصلينالإداريونفيقوم،النقاطنظامفىأما

المباراةنهايةوفي.أدائهعلىبناءالنقاطمنعدداملاكم

ملاكم.لكلسجلهاالتيالنقاطجميعإداريكليجمع

فائزأنه،الإداريينغالبيةيقررالذيالملاكمبالمباراةويفوز

.المباراةفي

الدفاعيةالملاكمةمهارات

يستخدم،الدفاعيةالملاكمةفي

ليتفادىالتقنياتمنعدداالملاكم

وعيرعقيمةليجعلهاأومنافسهلكمات

الدفاعيجيدالذيفالملاكم.فاعلة

الهحوماستراتيجيةيحمنأنيستطيع

ونتيجة.خصمهمسيستحدمهاالتي

الدفاعمعتحجاوبأنيقدرذلك

منعددالأسفلفيويظص.المناسب

الاساممية.الدفاعيةالتقنيات

9مموير!ح!كير

بمسكولكي،الحصمهجومتوق!المحكمةاللسكة

دراعيهع!يقسص،لماحكامحصمهالملاكم

ايممتحدامهحا.م!يمكحهلالعتم!!بهماوشحسك

متعحايكودعدماالمحكمةالمسكةالملاكميستخدم

حصمه.لكماتلتأثيردائخاأو

وأ،لقمازحاسااللكحةلتحويلأسلوباللكمةدفعالملاكمفيهايحركماورةاللكمةمنالروغان

إلىأوالحابإلىاللكمةدفعيمكنبالمساعد،.ما!سهصرلةلتفاديواليميناليسارلحورأسه

مضموماللكمةالدا!عالذراعمرت!سقىالأسمل،مركر!ىالملاعسقى،فقطرأسهوبتحريك

الأصلاع.ليحميللحسم.بسرعةالهحومضمنيمكط

إلىالموحهةالفكمرباتلتماديوحيدطريقالغطس

لالعصالضرسةشمادىأدالملا!امقدور!في.الرأس

.وحصرهركتيهثا!يامنافسهنحومتقدماوالالد!اع

رأسه.!وقاللكمةتمرعمدئد

وأللىأستصلأرقعلالضربةلمعتق!يةاللكمةصد

للرأسالموحهةاللكماتمعظمالملاكميصد.الحسم

وأ!ساعدهلحس!هالموحهةاللكماتمعظمويصدلقفاره

!رفقه.
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علىللهواةالدوليةالمبارياتفىالقراراتجميعتبنى

الملاكمإداريكليمنح.عححيحة-نقطة52ادنظام

نقطة91الخاسرالملاكمويمنح.نقطة02الجولةفيالفائز

وإذا.د!دائهال!داريينتقديرعلىذلكيتوقفأق!ط،أو

نقطة.02ملاكمكليمنح،متعادلةالجولةاعتبرت

تحتيضربأنأصلملاكملايجوز.ا!للاكمةقواعد

سقوطهأثناءمنافسهيضربأنأو،الرأسخلفأو،الحزام

وتسمى.واحدةركبةعلىكانولوحتى،الأرضعلى

الأخرىاالأخطاءوتتضمن.أخطاءالتصرفاتهذهمثل

عينضربأو،المسكأوالتصارعأووالعرقلةالرفس

القفازبجانبأوبالساعدالضربأوالقفاز،بإبهامالمنافس

إنذاراالحكميوجه.المرفقيناستخدامأولالرأسالن!أو

يؤديوقدنقاطا.ويخسرخطأيرت!بالذيللملاكم

فيالامستمرارمنالملاكمحرمانإلىأخطاءارت!صاب

.المباراة

علىيجب،القاضيةبالضربةملاكميصابعندما

الر!ض!ت)أحدمحايدركنأبعدإيىيذهبأنمنافسه

وعندئذ(.الجولاتب!!الملاكم!تمنأيلايشغلهماالذين

ينتهيأرضا،المطروحالملاكمنهضفإذاالعد.الحكميبدأ

وبعضالهواةمبارياتفيالملاكميكبوعندماالعد.

عداتثمانىعليهالحكميعدأنفيجب،المحترفينمباريات

مراتثلاثللهواةمباراةفيملاكمسقطإذا.إجبارية

بالمباراةيفوزمنافسهفإن،واحدةجولةفيالأرضعلى

علىأيضاالقاعدةنفسوتنطبهت.الفنيةالقاضيةبالضربة

المحترفين.مبارياتمنكثير

الملاكمةمهارات

فيالخاصأسلوبهملاكمكليطور،الوقتمضيمع

أساليبنفسيستخدمونجمئالملاكمينأنإلا.الملاكمة

قواميةوقفةالملاكميتخذ،الحلبةففي.أسدفاعواالهجوم

الملاكميبقيوفيها.وسهولةبسرعةالتحركعلىتساعده

اتجاهفيالأيسرجانبهعادةاليمنىيدهيستعم!!الذي

تقريبا.كتفيهعرضبمقدارمشباعدتانوقدماهويقفمنافسه

بمسافةاليسرىال!ضف!أماماليسرىبقبضتهالملاكميحتفظ

بقاءعلىويحافظ.الذقنيمينعلىاليمنىوقبضته،قصيرة

كثيريتخذ.الضلوعلحمايةجسمهإلىمضمومتينمرفقيه

هذهعادةاليسرىيدهميستعملونالذينالملاكمينمن

الأساسيةوالوقفةيعكسها.بعضهماأنيمنفسها،الوقفة

وأ،منافسهلكماتلتفاديوضع،أفضلفيالملاكمتضع

.مؤثرةلكماتولتوجيهلصدها

والمجموعاتامحأدعةمنمتباينةأنواعاالملاكميستخدم

وهمية.لكمةوالخادعة.لكماتهمنهاتنفذثغراتلإيجاد

يكيلثماليسرىبيدهوهميةلكمةالملاكميوجهفقد

،اللكماتمجموعةأما.اليمنىبيدهساحقةضربةلمنافسه

المتتابعة.اللكماتمنأكثرأو،لكمتينمنفتتألف

فهم.عاليةبدنيةلياقةفيالجيدونالملاكمونيبقى

والعدو-الركضأي-الطريقنشاطمنكثيرايؤدون

حركاتلتحسينالوثبيمارلممونكما.التحملقوةأضطوير

كراتباستخداماللكمةعلىقدراتهماويطورون،أقدامهم

يتدرب،لمباراةاستعداداالتدريبوعند.المترددةالملاكمة

معالملاكمةطريقعنتنافسيةظروفتحتالملاكمون

زملاء.ملاكمين

المحترفينملاكمة

الأمواللكعسبالمحترفونالملاكمونشبارى.التمويل

وقدفية.الرياالحفلاتمتعهدوينظمهامبارياتفي

المتعهديستأجر.شركةأوفرداالرياضيةالحفلةمنظميكون

المطلوبالمبلغعلىوشفقمدرجا،ملعباأوللتنافسميدانا

الترتيباتبجميعويقومالتذاكر،ويببيعملاك!ا،ل!صلدفعه

يبئللتلفازأنللمتعهديتسنىوقد.الأخرىالضرورية

المهمة.المبارياتنقلحقواللإذاعة

الليلة.نفعرفىلتجريمبارياتعدةالمتعهديجدول

بينالرئيسيةالمباراةالجدولفيالمبارياتأبرزوتكون

الرئيسيةالمباراةقبلوتأتي.القمةملاكمىمنملاكمين

وتجدول.أهميةأقلملاكمينبينتمهيديةمبارياتعدة

.جولاتستأولأرلغالتمهيديةالمبارياتمعظم

يتولونأعمالمديروالمحترفينالملاكمينلمعظميكون

ممتعهديالاتفاقياتيعقدفالمدير.أعمالهمشؤونإدارة

مموظفيويتعاقد،المبارياتلإقامةالرياضيةالحفلات

الأعمالمديرويكسب.التدريبمعس!ويجهز،الملاكم

الملاكمموظفوويشمل.الماليةالجائزةثلثإلىتصلأموالا

المدربيقوم.ثلاثةأومساعدينأومدربومساعدمدربا

خطةويوجه،الملاكمةأساليبعلىالملاكمبتدريب

المساعدونويقدم.المبارياتأثناءالاممتراتيجيةالملاكمة

.المباراةجولاتدينللملاكمالعون

الأقلللملاكمينالرياضيةالحفلاتمتعهدويدفع

فيتلقون،المشهورونالملاكمونأما.محددةأجوراخبرة

للتذاكر".المدفوع"المبلغالشبادمنمئويةنسبةعادة

لنقلحقوقأيمبيعاتأرباحفىأيضاويشاركون

الحفل.

ومجلس،العالميةالملاكمةجمعيةتعد.التنظيم

بالقواعدتوصياناللتينالدوليتينالمنظمتينالعالميالملاكمة

بالبطولاتالخاصةقائمتهامنظمةكلوتحددلأعضائهما.

جمعيةوتسمح.المنظمتينقائمتاماتختلفوغالبا.العالمية
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بحملللملاكمةالعالميالملاكمةومجلس،العالميةالملاكمة

الوقت.نفسفىواحدةلبطولةالملاكم

وأيرلندابريطانيافيالملاكمة

فىشعبيةرياضةوالمحترفينالهواةمنكلملاكمةتعد

خلالشعبيتهاانخفضتفقدذلكومعوأيرلندا،بريطانيا

تحولعندما،العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

بدلاوالكاراتيهالجودورياضةإلىالهوأةالملاكمينبعض

ملاكم000.02منأكثروأيرلندابريطانيافييوجدمنها.

.محترفملاكم007منوأكثرهاو،

تنظيمعنمسؤولتانهيئتانبريطانيافييوجد

،الهواةللملاكمينوهى،للهواةا!للاكمةجمعية،الملاكمة

للملاكمينوهو،البريطانىالملاكمةمراقبةومجلس

المحترفين.

منأكثروأيرلندابريطانيافييوجد.الهواةملاكمة

بتوفيرالأنديةهذهوتقوم.للهوأةملاكمةنادي000.1

جمعيةتقوم.الناشئينالملاكمينوتدريبتعليمتسهيلات

مبارياتبتنطمام088عامتأسستالتىللهواةالملاكمة

الملاكمةجمعيةوتدير.للهواةوالدوليةالوطنيةالملاكمة

أيرلندا.وجمهوريةالشماليةأيرلندافيالملاكمةالأيرلندية

معالهواةالملاكمينمنكثيريصبح.المحترفينملاكمة

الملاكمةمراقبةمجلسويعد.محترفينالوقتمرور

العلياالسلطةأم،929عامتأسسالذيالبريطاني

المجلسقسم،إداريةأغراضأجلومن.المحترفين!للاكمة

تضيع.مجلسمنهالكل،مناطقثمانىإلىبريطانيا

المركزية.السلطةإلىوترفعهاالتوصياتالمناطقمجالس

محترفين.ملاكمةأيرلنداجمهوريةفيولاتوجدهذا

رخصةعلىالحصولالمحترفالملاكمعلىيجب

التقديميعيدأوطلبا،يقدموعندما.الملاكمةلممارسة

طبيلفحصيخضعفإنه،سنويةرخصةعلىللحصول

عنيوقف،القاضيةبالضربةملاكميصابوحينما.كامل

عافيته.لامشرداديوفا28لمدةاللعب

الملاكمةبطولةبلقبفائزلكللونسديلحزاميمنح

لقبهعنبنجاحدافعإذالهملكاالحزامويصبح.البريطانية

بلقبهالاحتفاظفيولزبيلي"!المدفعي"نجحلقد.مرتين

.مرة41الثقيلللوزنبطلا

الشهيرين:البريطانيينالعالميينالأبطالضمنومن

)وزنفيتزسيمونزبوب(،الثقيلخفيف)وزنكونتيهجون

)وزنميلزفريدي(،الوسط)وزنهونيجانلويد(،الثقيل

(.المتوسط)وزنتوربنراندولف(،الثقيلخفيف

بطلكانفقدمكجوغانباريالأيرلنديالملاكمأما

.ام869وأم859عاميالريشةوزنفيالعالم

ونيوزيلنداأستراليافىالملاكمة

شعبيةرياضةوالمحترفينالهواةمنكلملاكمةتعد

ونيوزيلندا.أستراليافيأيضا

الذيالأستراليالملاكمةاتحاديتناف!.المنظمات

المدرجةالملاعبمجموعةمعام679عامتشكل

ملاكمةتنظجمعلى4191عامتش!طتالتيالمحدودة

للهواةالملاكمةاتحادوينظمأستراليا.فيالمحترفين

فيالهواةملاكمةأم429عامتشكلالذيالأسترالي

ا!للاكمةمجلسويتنافسنيوزيلندا،وفىأمشراليا

تنظيمعلىالهادئالمحيطجنوبوجمعيةالنيوزيلندي

الملاك!ة.

أستراليينملاكمينثمانيةالعالميةبالألقابفاز

وهمالمحترفينصفوفبينمنواحدنيوزيلنديوملاكم

إليسليستر(،الديك)وزنكاروثرزجيمى:الأستراليون

(،الريشة)وزنناميكونجونىالأصغر(،الخفيف)وزن

)وزنجريفويونج(،والريشةالديك)وزنيفيني!جيف

باريالاصغر(،المتوممط)وزنماتيوليروكو(،الريشة

الديك()وزنروزليوني!ألاصغر(،الخفيف)وزنمايكل

وزنبطلميرفيبيلالطوربيدالنيوزيلنديوالملاكم

الريشة.

الأوائلالملاكمونكانأستراليا.فيالملاكمةتاريخ

إلىعنهاوأبعدوابريطانيامنمنفيينسجناءأستراليافي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمطلعفيألمشراليا

الأستراليةالملاكمةأبوبأنهفوليلاريعرفولقد

خلالالمشهورينالملاكمينمنالكثيردربحيث

،الميلاديعشرالتاشعالقرنمنوالتسعينياتالثمانينيات

،بارونوجيم،هولوجيم،سلافانفرانك،جملتهموفي

المباراةفوليشمجعولقدجريفو،ويونج،جاكسونوبيتر

أولوكانت،ام098عامومورفىجريفوبينأقيمتالتي

عالمى.بلقبللفوزأستراليافيتقاممباراة

الملاكمةفيجديدةحقبةماكنتوشديهوجبدأ

مباراةلاقامةالمدرجسيدنيملعبأقامعندماالأسترالية

منبيرنزتوميالبطلبنالثقيلللوزنالعالمىاللقبعلى

بالضربةبيرنزفازحيثسكوايرز.بيلوالألشراليكندا

.ام809عامأغسطس24فيجولة13بعدالقاضية

كاروثرزجيميبينأقيمتالتيالمباراةحطمتوقد

للفوز،الرياضيةسيدنيأرضعلى،جولتبابيوهنري

الحاضرينلعددالقياسيةالأرقام،العالميالديكوزنبلقب

حواليحضرإذالتذاكر.دفعشباكفيالمدفوعةوالمبالغ

ألممترالىولارد000،48دفعوا،شخص005،23

لبطولة.بايفوزوهوروثرزكاواهدليشا
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الرياضاتمنالملاكمةتعتبر.العربيةالدولفيا!للاكمة

القرنمنمبكروقتفيالعربيةالدولفىظهرتالتي

عاممصرفيمرةلأولظهرتفقد.الميلاديالعشرين

عامللهواةللملاكمةمصرياتحادأولوتكونأم،019

أسدوراتافىمصريينلملاكميناشتراكأولوكان.م2391

عامباريسفيأقيمتالتيالأوليمبيةالدورةفيالأوليمبية

وتمارسواحد.بملاكممصرفيهاشماركتحيث،أم249

اتحاداتإشرافتحتأمحربيةاالدولمنكتيرفيالملاكمة

أمحربيةاالمم!صةففي.مشتركةاتحاداتضمنأوبهامستقلة

أمحربياالاتحادلواءتحتالملاكمةرياضةتنضويالسعودية

مأ979هـ،أ004عامأنشئالذيالقوىلألعابالسعودي

وهي:الملاكمةبجانبأخرىرياضاتثلاثويرعى

المملكةوشاركت.الأجساموكمال،الأثقالورفع،المصارعة

الملاكمين،ببعضالمهمةالبطولاتبعضفيالسعوديةالعربية

عامباكستانفيأقيمتالتيالوطنيةالألعابدورةومنها

بملاحصمين،المملكةفيهاشاركتحيثأم839أهـ،404

للمنتحباتأ!ربيةاالبطولةفيملاكم!تبستةشساركتكما

أيضا.أم183هـ،أ404عامبغدادفيأقيمتالتيالوطنية

أمحرليةاأ!دولامستوىعلىتقاماضياالملاكمةنشاطاتويرعى

وينظم،أم069عامتألسرالذيللملاكمةالعربيالاتحاد

المتنوعة.العربيةالبطولاتمنكثير

العالمبطولةحميدنسيماليمنىالعربىالبطلحازوقد

خصمههزمأنبعدأم599ممبتمبرفيالريشةوزنفى

وقد.الثانيةالجولةفيالقاضيةبالضربةالويلزيالملاكم

ويلز.فيالمباراةأقيمت

جميعفيانتصاراتهحميدنسيمالملاك!اويواصل

منخالياسجلهعلىحافظفقديخوضها،التيالمنافسات

المبارياتبلكددحيثأم،799عامنهايةحتىالهزائم

بالضربةجميعهافيفازمباراة92احترافهمنذلعبهاالتي

علىوتغلب،بالنقاطفيهمافازمنهااثنتينعداماالقاضية

باللقبينمحتفظاوظلوأمريكابريطانيافيتحدوهمنجميع

الملاكمةجمعيةلقب:الريشةوزنفيللملاكمةالعالميين

العالمي.الملاكمةمجلسولقببمالعالمية

المغربيرحيلوخالدالملاكمحققالدربنفسوعلى

الملاكمةجمعيةلقبحديثا،،الجنسيةالفرنسي،الأصل

الأمريكيالملاكمعلىفوزهبعدالخفيففوقلوزنالعالمية

عامبينهماأقيمتالتيالمباراةفيباكوبوفسكيمارتي

.بالمغربالبيضاءالداربمدينةأم799

ملموسحضورالعربللملاكمينكانفقدكذلك

أقيمتالتيوالعشرينالسادسةالأوليمبيةالألعابدورةفي

الملاكمأحرزحيثبأمري!!ا،أتلانتامدينةفىأم699عام

ذهبية.ميداليةسلطانحسينالجزائري

لاريخيةنبذة

أقدممنواحدةالملاكمةتعد.القديمةالعصور

نأالحجريةالنقوشتظهرحيث،المعروفةالرياضات

مارسوا،بالعراقالانيعرففيماعاشواالذيناسمومر!ن،

الأقل.علىمضتسنةآلافخمسةمنذالملاكمة

الإغريقبلادفىوحشيامشهداالملاكمةكانت

مستويينحجرينعلىشابانيجلعمىكانحيث.القديمة

جلديةبسيورملفوفةوقبضاتهم،لوجهوجهامتقابلين

منهماكليبدأ،الإشارةإعطاءوعندالجلد".من"شرائط

فاقدالأرضإلىأحدهمايسقطأنإلىالاخربضرب

حتىمنافسهبضربالآخرالرجليستمربعدئذ.الوعي

.يموت

مبارياتللجمهورأيضايقدمونالرومانوكان

وسواعدهماأيديهماعلىيلبسانالملاكمانفكان.وحشية

صتتتكونبالرصاصمثقلةجلديةأشرطةمنقفازات

مصرحاوكان.معدنيةبصفائحةم!صسوجلديةأشرطة

وبمرورصغير.حيزضمنوالتجولأ!قوفباأطصلاكم!ت

لدرجةالهمجيةغايةفياشياضةهذهأصبحت،الزمن

وفى.القفازاتتلكالممتخداميمنعون،الرومانجعلت

كليا.الملاكمةمنعواالميلاد،قبلالأولالقرن

تقريباالملاكمةاختفت.الحديثةالملاكمةبداية

حتى،الميلاديعشرالسالغالقرنأواخرحتىكرياضة

نإإذ،قاسيةرياضةظلتلكنهاإنجلترا.فيللظهورعادت

وأ،بالعمىأصيبواأومعاقينأصبحوا،الملاكمينمنكثيرا

مصرعهم.لقوا

جيمسأدخل،الميلاديعشرالثامنالقرنمطلعفي

الحديثةالملاكمةالإنجليز،الرياضيينأشهراحد،فيج

منكثيرعلىتشتملفيجعهدفيالملاكمةوكانت

المصارعة.منبدلابالملاكمةناجحافيجفأصبح.المصمارعة

وبدألندنفيللملاكمةمدرسةام،971عامفيوافتتح

بدون"أيالبراجمعاريالالتحامفيأسلولهيدرس

."قفازات

تتسمفيج،وضعهاالتيالملاكمةقواعدكانت

يواصلأنعلىتنصالقواعدإحدىكانتفمثلا.لالقسوة

يعجزأنإلى،راحةفتراتبدونالملاكمةالملاكمان

جاكأدخلأم743عاموفيالاستمرار.عنأحدهما

.جديدةقواعدالشهير،الإنجليزيالملاكم،بروتون

عندماالملاكمةتنتهيكانت،بروتونقواعدوبموجب

النهوضولايستطيعالأرضعلىالملاكم!!أحديسقط

وقد.ذلكمعاستمرتالمبارياتأنإلا.ثانية03خلال

،الإضافاتبعضإدخالبعد،بروتونقواعدأصبحت
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قواعدباسمتعرفوكانت.المبارياتلجميعقياسيةمعايير

أقلالملاكمةجعلفيوساعدتلندنجائزةحلبة

وحشية.

أولجرت.القفازاتإلىقفازاتدونالملاكمةمن

فارنبرهفيأم086أبريل17فيدوليةبطولةفيمباراة

جونإنجلترامنسايرزتومنازلحيثإنجلترا.فيكومون

ذووهو،آنذاكسايرزكان.المتحدةالولاياتمنهينان

وقد،الثقيلالوزنفيملاكماينازلصغير،متوسطوزن

منمبكروقتفيخطرنحوعلىاليمنىذراعهتضررت

عند.مرهقةجولة42يلاكمواستمربقىلكنه.المباراة

وأعلن.الشرطةوتدخلتالحبالالجمهورقطع،الوقتهذا

.المباراةفيالطرفينتعادل

ملاكمأولمايسجيمأنعلىالخبراءمعظميتفق

إنجلترا.فيالملاكمةفيالعلميالأسلوبيستخدمحديث

بطلاوأصبحأم،861عامفيالبريطانيةالبطولةنالوقد

.أم087عامفيلندنجائزةحلبةقواعدبموجبعالميا

الميلاديعشرالتاسعالقرنستينياتمنتصفوفي

قانون،إنجليزيرياضىوهو،كوينزبريماركيزاقترح

قواعدواستخدمت.قاعدة21منمكوناجديداملاكمة

أنحاءكافةفيوطبقتأم872عاممرةلأولكوينزبري

عليها.طفيفةتغييراتإدخالبعدالحينذلكمنذالعالم

تنصكما.القفازاتالملاكمانيرتديأنالقواعدوتقضي

منهاكلمدة،جولاتفيالملاكمةتكونأنعلىأيضا

.الجولاتبينواحدةدقيقةلمدةراحةفترةمعدقائقثلاث

كانإذا،الملاكمضرببعدمكذلكالقواعدتقضيكما

الملاكميعطىأنويجب،واحدةركبةعلىكبوةحالةفي

قدميه.علىواقفاليعودثوان01مدةأرضاالمطروح

.لجونالأمريكيالملاكمحصل،أم882عامفى

لكنه.قفازاتبدونللملاكمةالعالميةالبطولةعلىسوليفان

لذلك.مستقبللهاليسقفازاتبدونالملاكمةأنأدرك

للجمهوروقدم،متجولمسرحلمجموعةسوليفانانضم

الولاياتمنمكانكلفيبالقفازاتملاكمةمباريات

.المتحدة

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتاسعالعقدخلال

الحينبين،المسرحعلىالظهورعنيغيبسوليفانكان

وقد.قفازأتبدونللملاكمةبطولتهعنليدافع،والحين

جاكهزمعندماام،988عاممرةلاخراللقبعندافع

بطولةآخرهيالمباراةهذهوكانت75.الجولةفيكيلرين

مأ298عاموفي.قفازاتبدونالثقيلالوزنفيعالمية

بطولةلتحديدكوربيت.ججيمسمعسوليفانتلاكم

كوربيتهزموقد.كوينزبريقواعدباتباعالثقيلالوزن

.12أدالجولةفىالقاضيةبالضربةسوليفان

هزمام219عامفى.الميلاديالعشرينالقرنمطلع

الفرنسيمتحديهدمبسيجاكالأمريكيالثقيلالوزنبطل

علىدمبسيوتربع،العالميةالبطولةعلىكاربنترجورج

عامحتىام919عاممنالثقيلالوزنبطولةعرش

اللقب.منهوانتزعتونيجينيهزمهحينام269

عامثانيةمباراةفيوتونيدمبسيتقابلوعندما

مبلغشسخص0002001منأكثرد!ام،279

هذاويعد،المباراةليشاهدواأمريكيادولارا0665862

المباراةتونيكعسبوقد،الوقتذلكفيقياسيارقما

.بالنقاط

مطلعفيشهرةالملاكمينأكثرأحدلويسجوأصبجع

فترةلأطولالثقيلالوزنلقبحملحيث.العشرينالقرن

اعتزلأنإلىام379عاممنوذلكاخر،ملاكمأيمن

عامفياعتزالهمنلويسوعاد.أم949عامفيالملاكمة

أمامالثقيلالوزنبطولةخسرولكنه،للملاكمةأم059

عاموفي.مبارياتعدةفيذلكبعدوفازتشارلز.إزارد

القاضيةالضربةلويستلقى،لهمباراةآخرفي،ام159

مارشيانو.روكيمن

مور،أرتشيكان.الميلاديالعشرينالقرنأواسط

ثلاثةأشمهرمارشيانو،وروكي،روبنسونرايوشوجر

العشرينالقرنمنالسادسالعقدخلالملاكمين

منالثقيلخفيفوزنبطللقبمورحملفقد.الميلادي

بطلفكانروبنسونأما.ام619عامإلىأم529عام

بعدئذوثابرم5191إلىام469عاممنالوسطوزن

كانحينفى،مراتخمسالمتوسطوزنبتاجليفوز

عامإلىام529عاممنالثقيلالوزنبطلمارشميانو

التى94ادالمحترفينمبارياتجميعفيوفاز،ام569

لعبها.

الملاكمةمبارياتفيالحضورانخفض،ثانيةجهةمن

تزايدمع،الميلاديالعشرينالقرنمنالسادسالعقدخلال

يفضلونالمشجعينمنالكثيروأصبحالتلفاز.انتشار

علىالتلفازشاشاتعلىالرئيسيةالمبارياتمشاهدة

أجبرت،لذلكونتيجةشخصيا.ومشاهدتهاالحضور

الملاكمينمنكثيرفيهايبدأالتيالصغيرةالملاكمةنوادي

مرورومع.العملعنالتوقفعلىبالملاكمةعهدهمأول

إلىبالتناقصبالملاكمةالعامالشعبيالاهتمامأخذالزمن

مبارياتبعضسوىبالتلفازلاتنقلأصبحتالذيالحد

فقط.البطولة

واحداكلايعليمحمدأضحى.الحديثةالتطورات

الملاكمةتاريخفيبالحيويةالنابضينالملاكمينأبرزمن

الرياضةبهذهالاهتمامتجديدإثارةعلىبروزهوساعد

محمدفازفلقد.العشرينالقرنوسبعينياتستينياتخلال
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بنصرأم649عاممنالثقيلالوزنبطلبلقبكلايعلي

عامالملاكمةوباعتزاله.ليستونسعونيعلىمتوقعغير

للوزنبطلأولكلايعليمحمداصبحأم،089

.مراتأربعبالبطولةيفوز،الثقيل

منالتاسعالعقدخلالالملاكمينمنجديدجيللمع

شوحروكان.بالملاكمةأكثراهتمامافأثار،العشرينالقرن

بالميداليةفاز.شعبيةالأكثرالملاكإتأحدليوناردراي

.ام769عامالأوليمبيةالألعابفيالملاكمةفيالذهبية

عدةليوناردلعبالعشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

وزنبطلبلقبفوزهفبعد.للإعجابمثيرةمباريات

نازل،أم979عامفيالعالميالملاكمةلمجلسالوسعط

مسافسهليوناردوهزمأم089عامفىمرتيندورانروبرتو

وزنبط!!بلقبوفازقبل،منيهزملمالذيهيرنزتوماس

عامفىليوناردواعتزل.العالميةالملاكمةلجمعيةالوسط

علىليتغلبام879عامللملا!صمةعادلكنهأم،849

أمحالمىاالملاكمةلمجلسالمتوسطوزنبطولةفيهاجلرمارفن

.أم08!عاممنذاللقبهاجلرحملوقد

فيالعلياالمرتبةصاحبعموماهولمز،لارياعتبر

ومطاالسبعينياتأواخرفيالثقيلالوزنبطولة

كانتايسونمايكأنإلا.العشرينالقرنمنالثمانينيات

منالثحانينياتبنهايةالفئةهذهفيأهميةالأكثرالملاكم

أصغرتايسونأصبح،أم869عامففي.العشرينالقرن

أولىفيبفوزهالملاكمةتاريخفيالثقيلالوزنفىبطل

العالميالملاكمةمحلسبلقباستاثرإذالعالميةالبطولات

تلكفيبيربيكتريفورعلىبتغلبهعاما02شجاوزولم

دوجلاسبوسترهزم،ام099عامفبرايروفي.المباراة

لالضربة-أحدهزمهأنيسبةىلمالذي-تايسونمنافسه

فيالثقيلالوزنببطولةدوجلاسفازوه!!ذاالقاضية

الملاكمة.تاريخفيالمبارياتأضخممنواحدة

الهزيمةهوليفيلدإيفاندرالحق،أم099عامنهايةوفي

خسر،ام299عاموفي.للعالموأصئبطلابدوجلاس

استعادهأنلبثماولكنبو،ريديكأماماللقبهوليفيلد

اللقبهوليفيلدخسر،أم499عاموفي.أم399عام

الذيمطفورمانجورجعاما(4)ءالعجوزالملاكمأمامثانية

،أم699عاموفيسنا.الثقيلالوزنأبطالأكبرأصبجع

العالمية.الملاحصمةجمعيةلقبتايسوناستعاد

لمجلسالسابقالبطلأضقىا،ام799يونيو28وفي

تايسونمايكالعالميةالملاكمةوجمعيةالعالميالملاكمة

هوليفيلد.أم()899الحاليالعالميةالملاكمةجميعةببط!!

جبينهشجتهوليفيلدمنرأسيةضربةتايسونتلقى

أحبط.مقصودةغيرالضربةاعتبرالحكمأنإلاالأيسر،

فقضملههوليفيلدوإثارةالسافرالحكمتحيزمنتايسون

،المباراةالحكمأوقف.اليسرىهوليفيلدأذنمنجزءا

.خطيرةمخالفاتمنافسهلإرتكابهوليفيلدفوزوأعلن

صريحاعتذارلتقديمتايسونالمراقبينمنكثيرناشد

فيالملاكمةمسؤولوغرمأم799يوليو9وفيلهوليفيلد.

قدرالذيالمبارةمندخلهمن%01تايسوننيفاداولاية

مزاولةمنوحرموه،أمريكيدولارمليون03بنحو

كامل.لعامالملاكمة

اتحادلقبهوليفيلدحاز،أم799نوفمبر8وفي

قاسيةهزيمةألحقأنبعدالثقيلللوزنالعالميالملاكمة

فيالنتائجولمعرفة،التاسعةالجولةفىموريرمايكلبمتحديه

نهايةفيالجداولأنظر،أم799نهايةحتىالأوزانكل

المقالة.هذه

وليمبيةلأا!لعالأا

يكما،لىيسوتا

حاك،مسىد

.لجود،نسوليما

!!،لزفيتزسيمو

حيمىروثرز،كا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علىمحمد،كلاي

قواعدكويزبري،

اللورد،لوسمديل

حو،لويس

روكىمارشيالو،

الموضوععرعا

-3

الملاكمةأنظمة

الأورانتصميى

الحلمة-ب

المعدات-%

الزمميهالمترات

المماراةإداريوهـ

لالمماراةاعورا-و

ا*كمةقواعد-ر

الملاكمةمهارات

المحترفينملاكمة

التمويل

وأيرلندابريطانيافىالملاكمة

الهواهملاكمة

المحترشينملاكمة-ب

ونيوزيلنداأسترالافيالملاكمة

المنظمات-أ

أمشراليافيالملاكمةتاريخل!

تاريخيةنبذة

القاضية؟الضربةما

الملاكمة؟تاريحليسوليفان.لحولىأداهالديالدورما-2

كويربري؟قواعدما3

أسياضية؟االحفلاتمتعهدعملما-4

الحكم؟توابما،المباراةأثاءدى؟المجموعاتوما؟دسةا!!ا-5

القصاة؟واجباتوما



59لملاكمةا

الملاكمةل

علىتصدقالتيهيالعالميةالللاكمةجمعيةالآنتسمىالتيالوطنيةالملاكمةجمعيةكانتالعشرينالقرنم!الستيمياتمطلعحتى

الملاكمينبعضاستحق،لذلكبالإضافة.لالألطمالالاعترافأيضاالعالميالملاكمةمحلسبدأالستينياتمطلعوفي،الملاكمةأبطال

ومجلص،العالميةالملاكمةجمعيةقملمنبهمالمعترفالأبطالالتاليةالقائمةوتتضمن.ببطولاتهمأحرىمنظماتاعترفتأوالبطولة

العالمحط:الملاكمة

الملاكملسنةاالملاكملسنةاالملاكملسنةا

م18

م18

م18

م91

!أم

م91

!أم

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

!أم

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

سوليمان.لجود

كوربيت.ججيمميى

فتزمميمونزبوب

جفريز!.جيمس

هارتمارف!

بيرنزتومي

جونسونحاك

ويلاردجيس

دمبسىحاك

توفطحيمي

أحدلا

دتحميلينجماكص

شاركيجاك

كارنيرابريمو

بايرماكس

برادوك.خ!جيمس

لويسجو

تشارلرإزارد

وولكوتجو

مارشيانوروكي

باترسودفلويد

نسونجوهانجيمارإ

ترسودبافلويد

ليستونسوني

كلايعليمحمد

تيريلإرني

كلايعلىمحمد

إليسجيمى

فريزرجو

فورمانجور!

كلايعليمحمد

يسنكسليون

كلايعلىمحمد

تيتجون

ويفرميكي

دوكيسميشيل

كوشريحيري

بشكريج

تولستوني

وذرممبونتيم

م8791-!أ

م910991

!أم

م91-2991

م-913991

م-915991

م-916991

أمأ

ام9

سميثجيمس

تايسونمايك

دوجلاسبوستر

هوليفيلدندرإيفا

بوريديك

هوليفليدإيفاندر

محيلدونبروس

تايسودمايك

هوليفليدإيفاندر

لوزنا

269

46!

179

379

479

879

87!

879

489

489

689

689

099

299

499

69!

7!9

العالمي:الملاكمةلمجلسلثقيل

ليستودسونيأم469

كلايعبمحمدأم719-

فريزرحوأم739

فورمانحورجم4791-

كلايعلىمحمدأم789-

سبسكسليون

لورتونكين

هولمزلاريام83!

وذرممبونتيم

توماسبنكلودم8691-

بيربيكتريفور

تايسودمايكام099

دوحلاسبومشر

هوليفيلدندرإيفام2991

بوريديك

لويسلنوكسأم499-

برونوفرانكأم599-

تايسونمايك

لويسلونكس

الملاكمةلجمعيةالأصغرالثقيلالوزن

العالمية:

أوكاصيوأوسيم82914891

كراوسبيتام8491-859

قوىمحمددوايتام8591-869

هوليفيلدإيفاندرام8691-889

بلموليتوفيقأم989

دانيكروبرتام9891-191

قزيربوليأم199

نوز

089

089

289

389

589

589

689

889

989

099

العالمى:الملاكمةلمجلسلمطوف

كاملمارفينام

ديليونكارلوسأم829-ا

نجوردو.ت.سم3891-أ

ديليونكارلوسأم!85-أ

راتليف!إلفونزومأ

بلتونردبرنام6891-أ

ديليونكارلوسأم889-أ

هوليفيلدإيفاندرمأ

ديليونكارلوسأم099-أ

وراندنوماسمليام1991

العالمية:الملاكمةلجمعيةالثقيلخفيفوزن

روتجاكام309

حارندرجورخام309

!تزمميمونزبوبم091ء-3091

أوبريانجاكأم5091-219

ديلونحاكأم2191-619

ليفنسكيباتلنجأم!6191-02

كاربنتييهحورجأم0291229

توليجينىأم229

جريبهاريام2291-239

تونيجينيأم239

ماكتجويمايكام2391-529

بيرلينباخبولأم2591-629

ديلنىجاكأم2691-279

لوحرانتويهماأم2791-929

روزنبلومماكصأم391-329"

ديكولزجورجأم3291349

أولينبوبم4391-3591

لويسهنريجودأم3591-939

بيتيناميليوام939

كودبيبأم!41-!113

خريستوأنطونأم149

لزنيفتشجوسأم1491489

ميكدريديأم4891-059

ماكسيمجويأم0591-529

مورآرشيأم5291619-

جونسونهارولدأم6191-639

باسترانوويليأم6391659



الملاكمة69

78

87

87

الملاكمةل

السنة

مأ91669

مأ91-689

مأ91-079

مأ91729

مأ61-479

مأ78!-أ!

مأ91719

مأ9

م91-0891

مأ819-أ!

مأ91-859

مأ91-879

مأ9

مأ91-199

مأ11299

مأ9

مأأ

مأ9

مأ6

الملاكم

توريرجوريه

تايحرديك

شوستربوب

رهـلدودفست

شوستربو!

أسديزحاف!ضور

رشسماديكما

يراحدحا!كتور

حوسسولىمار!

!حمدمصطفىعيدي

!سحصميشيل

حوسسودمارلمر

ستيوارتاجسلى

هيل!يرجل

هيرنزتوماس

،ركلىإران

هيلميرح!!

س!صميشجلتشرداريوس

ا!شالوديل

خم!وزن

ء6391

65916

6691-8

6891

4791-7

17718

مأ789

7891-!

أ-7691

8191-3

ه-8391

8591-6

86917

مأ687

68718

مأ889

مأ98!

9891

أ-أ!!.

19914

49915

مأ!!6

مأ799

مأ791

العالمى:الملاكمةلمجلسالثقيل

لاسترانرويلىأم69

توريزحوريهم691

تايحرديكم691

فوسترلو!أم79

كولتييهحودأم79

حويلوميحويلم791

لارا!!ص!اتي

حوسحولىمارنرأم79

محمدسعدماثيوأم89

قوي!حصددوايتأم8!

لسم!صميمتمي!!أم89

وليامسولى.!.حءأ89

الدريردينيسأم89

هيرلرتوماس

لاولدييدرأم89

أصيوناردرايشوحر

ريزأللىدي!يس

هاردعحيصم1!9

أسدريزدينيسم991

ردجهاحي!م991

!!الدمماكمايكأم99

حولزروي

حريفينمونتل

حولرروي

لملاكمالسنةا

العالمية:الملاكمةلجميةالموسطخفيففوقوزن

،ركبالتشوعم8791-8891

أويحلميحاسلولحمشيوأم989-أ88!

بايكشولإلىأم9891019

تيوروكريستول!أم0991-199

كوردوبا3صتورء1961

العالمي:الملاكمةلمجلراتوسطخفيففوقوزن

ليولاردرايشوحرأم1881-066

لوحالمامور؟م0191

وزنا

488

العالمية:الملاكمةلجمعيةلمتوسط

الارإط?عيرجاكم1981

دمسي

لتزسيمونزبو!م17681

ريادتوىأم706-أ

كتمتمما!ستاللىأم

دال!حمطديليأم

كتتيلستانلي131ء.1

حلا!صعموأم1316

شلاوسفراطثم1

تشيصحورخأم416

ماكويألأم1617

اوداودمي!يأم029-أ

ولسودحوليأم1239

حريصهاريأم2!6-أ

دلورزتايحرمأ

ووكرميكيأم319

حونرجوريلاأم329

تيلمارمميلم3691-أ

ستيلفريديأم138-أ

ألهوستاكمأ

كريحرسوليأم939-أ

ألهوستاكأمأ-014

راليتويأم1479

حرازيانوروكيأم489-أ

راليتولىأم

!يردانمارسي!!م19491

ل!موتاحاكىأم651-أ

روبسمودرايشوحرأم

توربرراسديأم

روبسمونرايشوجرأم!52-أ

أولسون!!م15591

رولسودرايشوحرأم1579

!ولمرحوممطمأ

أم

أم

أم

أم

أم

وزنا

629

639

569

669

679

167

689

769

677

789

967

089

089

879

!87

!88

لمجلسالمتودمط

مأ1639

مأ65!-أ

مأ66!-أ

مأ679-أ

1م

ما689-ا

ما079-أ

مأ1749

مأ769-أ

مأ1779

مأ789-أ

مأ97!1

مأ089

مأ87!-أ

مأ1889

مأ1989

الملاكم

روبسمونرايشوحر

باسيليوكارمن

روبنسودرايشوحر

لولميرحيى

تايجرديك

حيارديلوحوي

تايحرديك

حريفيثإميل

بنفينوتىنينو

حريفيثإميل

شفيسوتينينو

سودمالولرركا

يسلدفاريجوودر

كوروهوحو

نيو!يرموأفيتو

منترألن

هاحلرمارف!

كالامبايسوميو

كالومماكمايك

جونسودرجاي

جاكسودديفيدجولى

كامشروحورح

تاكارالتحيسجى

جوبيوليم

جري!سيرارحوليو

العالمى:لملاكمة

تالحرديك

جيرديلوحوي

تايجرديك

حريفيثإميلى

شفيحوتىلينو

جريفيثإميل

بنفينوتىليو

مودرونكارلوس

يص!الدريحورود

لرونمارلودركا

يصلدفارحورود

كوروهوحو

لتوفيرموافيمو

مترل!أ

هاجلىمارفن

ليوناردرايشوجر

هيرنزس!توما

يىبارإيران



الملاكمةأبطال

السنة

أم"911899

أم-0991399

أم-3991591

أم599

أم-5991691

ام699

الملاكم

وراندروبرتو

جاكسونجوليان

حطيلانماكحيرالد

حاكسودجولياد

تايلوركيونسى

هولمزكيث

ايوسطوزن

2611-3

مأ639

63915

6-أ!56

66117

6791-"

0791

1791-4

ه-4791

مأ!75

75916

مأ769

76917

77918

7891-9

ا-9791

مأ!18

1891-2

8291-3

8391-4

48917

.-أ!87

م1991

م1991

لأصغرا

م691

م691

م691

م691

م791

م791

م791

م791

م791

م791

م791

م791

مأ!8

م891

م891

م891

م891

م991

العالمية:الملاكمةلجمية

مويردينى

دوبالررال!

مازيمجيساندرو

بنفينوتينينو

سو-كىكيما

لتلفريدي

بوسىكارميلو

واحيماكويتشي

ألبرادوأوسكار

واجيماكوشي

ود-جاييوه

واجيماكوشي

كاستيلينهيميجويل

جازوإيدي

كودوماساشي

كاليولأيوب

ليوساردرايشوحر

ميهاراتاداتب

مورديفي

دورادروبرتو

كالومماكمايك

جاكسونجولياد

ديلجلبرت

بارينزافيني

العالمي:الملاكمةلمجل!رالوسطفوقوزن

مازينجيساندروم5691-أ!36

بنفيموتينينومأ!569166

كيمسو-كيم6691-7691

لتلفريديأم6791079

بوسىكارميلوأم0791719

واجيماكوشيأم7191-749

أوسكارألبرادو7491-75!أم

واجيماكوشيأم759

أوليفيراديميجويلمأ!75

إليشاعبيدأم7591769

إيكاردراعيأم779-7691

17

!7

89

89

89

89

!8

89

!8

89

وزنا

298

4!8

698

698

609

709

519

919

22!

269

279

929

039

039

319

!31

329

339

339

349

349

359

389

97-أ

821

861

871

أم

88-أ

198

أم

أم

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

لوسط

41

أ-6

أ-أ

أ-4

أ-6

أ-7

أ-ه

أ-9

أ-2

أ-6

ا-7

أ-9

11

أ-2

ا-3

أم

أ-4

أم

أ-ه

أ-8

أ-أ

أ-6

لجمعيةا

م918

م918

م391

م391

م391

م491

م491

م491

لملاكما

تيولطماروكو

هوبيميورس

بشزولفريد

هيرنزتوماس

توماس!داوفي

أكينولوي

روزيجيانفرانكو

كوريلددونا

جاكورينيه

موغابيجود

نورستيري

العالجة:لملاكمة

سميثبيلىالمقنع

ريانتومي

كويماككيد

سميثبيليالمقمع

فيرنزروي

ماتيوسماتي

فيرنزروبي

ل!صتواجوي

كيدديكسي

والكوتجوي

ميلوديهولي

سوأجفانمايك

خلافموضع

لويستيد

بريتونجاك

ووكرميكي

لاتزوبيتى

دنديجو

فيلدزحاكي

طومبسودجاك

فريمانتومي

طومبسونحاك

برويلاردلو

فيلدزجاكي

كوربيتيوخ!

مكلارنينحيمي

روسبارلي

مكلارنيرجيمي

روسبارني

آرمسترونجهنري

زيفيكفرشكزي

كوشرينفريدي

أم

أم

أم

أم

أم

أم

أم

ام

أم

وزن

269

369

369

669

969

07!

579

لمجلساالوسط

مأ1639

أم

مأ669-أ

مأ969-أ

ما7!0-أ

مأ719-أ

مأ759-أ

مأ769-أ

79الملاكمة

الملاكم

مميرفومارتي

روبنسونرايشرحر

براتودجوني

جافيلانكيد

ساكستونجوني

ديماركوتوني

بامحيليوكارمين

ساكستونجوني

بامميليوكارمين

كمزافيرحل

جوردان!رن

باريتبني

جريفيثإميل

باريتبني

جريفيثإميل

رودريحيسلويس

جريفيثإميل

كيزكوكورتيس

لابوليصجوزيه

باكوسبي!

نابوليمىحوزيه

إسباداأنجيل

كويفاسجوزيه

هيرنزتوماس

ليوناردرايشوجر

كاريدونالد

هونيجانلويد

بريلالدمارك

ستارلنجمارلون

مولينارستوماس

بريلاندمارك

ديفيسآرور

تايلورميلدرك

إسبالاكرصانتو

كوارقطدايك

العالمي:لملاكمة

جريفيثإميل

رودريجيوزلويس

جريفيثإميل

كيمىكوكورتيس

نابوليصحوزيه

باكوسبيلى

نابوليصحوزيه

ستراسيجون



الملاكمة89

الملاكمةل

السنة

9-91

!أم

!أم

921

16ء

961

7-91

!أ-8

919

م91

!أ-3

م91

!أم

79

89

89

89

89

89

!9

دالوميموكارلوس

شيرويلفر!د

ليوساردرايشوحر

وراددرولرتو

ليوساردرايشوحر

كروريماك!لتور

كلريلددو!ا

هوليحادلويد

شا!طحورحي

هوليحادلويد

شاراسحمارلون

طو!ص!وريس

لىبرارسيمود

جيرتماكلدي

وت!صلمجرل

هويال!دوأوسكار

وزنا

64!

649

63

63

65

66

67

68

76

77

85

86

87

دمطلو

أ-2

31

أم

أ-ه

أ-6

7-1

أم

أم

أم

العالمية:الملاكمةلجمعيةالأ!غر

لاركرتي

لشاهـهداتوقصأم59

الورر

أورتير3!كارلوم691

لويدويليوم691

شيهر!إيدي

لويدويليوأم69

كرورروبرتو

سيركرإيدي6!أم

هيرلالديزكارلولرأم6!

لو!لوأ!ساندروأم66

دوحىبولأم6!

لوتشىسكولينوم791

ألفونسوفرارير7!أم

ألطوسيوبرشاشرأم79

يمتيرواغريلى

ألطوليوسيرفاض!أم89

لريورأرولىأم89

!فيوسجولى

هاتمتمرحييأم89

ساكوأوبالدوأم89

اوليفالاتريزيوم891

كوحيمارت!حوادم911

حاررالوريتوم911

إدويرروزاريوأم99

أكينبوميراساكا

إلستموريصر

لملاكمالشةا

العالمى:الملاكمةلمجلسالخفيففوقوزن

يحيوأدبيدروم0791-أ!86

يراركالرو!م07914791

يزندلرلابريكوم5791-أ!47

موانجسيورلىصاسسكأم7591769

!يلاركيزميحويلم6791

موابحسيورلىساسسكام7691178

هيونسانجحجمأم7891-089

ماميساوأ!أم182-أ08!

هافيليروأم83!8291

!وريلروسرأم8391849

كوستيلوديلىأم8491859

سميتلوفيأم8591186

أريدولدوريميهمأ!68

هاماداتسويوشأم8691-879

أريدوندوريميهمأ!87

يودرماروحرمأ!889198

دتحا!يرسيزارحوليوم9891

العالمية:الملاكمةلجميةالخمفوزن

أولي!ماكحاكأم8861-866

لاليححيكيدأم6981698

ايرليمرالكأم81-206!9

حالزجويأم91-809"2

للسونلاتلسحأم8091019

أدوولحا!متأم01!أ-112

ريتشيويلىأم419-أ!21

ويلحق!ريديأم117-أ!41

ليو،ردليىأم1791259

حودرشحيميأم!25

كالساسروكيأم629-أ!52

ماسدلساميأم2691039

لسحرألأم03!

يهريكانروتونيأم0391339

روسلارممطأم3391-135

ليريكانزوتوليأم3591369

امبيررلوم3691-3891

أرمسترونجهريم38919391

أمبيررا!م0491-أ!93

حنكنرليوم04911491

أبحوتساميمأ!149144

روريحاجوالىأم4491-549

وليمرإيكىأ5!5491-1

كارترحيحيأم52!-أ!51

سال!درلوروام251

الملاكم

54

56-

62

65

كارترجيمي

ديماركوبادي

كارترحيمي

سميثلود

براودجو

أورتزكارلو!

لاغوناإس!اعيل

أورتركارلوس

كروزكارلوس!

موسرالدورماأ

لاغوناإسماعيل

بوكانالىكين

دورانروبرتو

أمباناأرنستو

كشيهيلمر

وحراديأسين

!يلكلودي

درياسإرتورو

ما!سينيراي

برامبللفنجستون

روزاريوإدوي!

شافيز!حيررحيولو

روراريوإدويد

نازاريودحوا

ويتاكرليرليل

حاماتحتمىجوي

لوبيزتولي

توبيلادنجالى

لزاروفأورزوبيك

وزن

269

56!

569

86!

969

07!

079

17!

279

27!

27!

47!

679

879

العالمى:الملاكمةلمجلسالخفيف

أورتيزكارلوسم5691-أ

لاغوناإسماعيلأم

أورتيزكارلوسم8691-أ

أورتيزكارلوسم9691-أ

أرماندوراموس07!أم1

لاغوناإسماعيلأم

لوكانالىكينأم71!-أ

كراسكوبدروم2791-أ

موسراندوأرمامأ

كارموناروبيأم

كوتزاليسرودلفوم4791-أ

توإشيماتوجام16791

جيسوسديإستيمانأم1789

دورالىروبرتوأم1979



99الملاكمة

لملاكمةا

لسنةا

97

83

87

88

أم

أم

89

89

89

89

89

89

89

لملاكما

واطجيم

أرجولوإلكسس

روزاريوإدوين

رامريرلويسحوس

تشوماكاهكتور

رامريزلويصحوس

فيزشار!ميزاجوليو

ويتاكربيرنيل

حونزاليزآنجلمجويل

منديلابتيمستجان

جونستونستيص

وزنا

269

679

679

179

729

739

739

769

089

189

839

48!

859

869

869

199

!!أ

لحفيف

71

ا-أ

أ-2

ا-3

61

أ-أ

أ-3

أ-4

أ-ه

أ-6

11

العالمية:الملاكمةلجمعيةالأصغر

إلورديفلاشم691

نيوماتايوشياكي

كوباياشىهيروشىام79

ألفريدوماركانوأم79

فيلافلوربنأم!7

شيباتاكونياكي

فيلافلوربنأم79

سيرالوساميأم89

بيهاراتسونيياتسوأم89

سيرانوساميأم89

مايوذرروجرم891

لوكردخروكىم891

حوميزولفريدوم891

لاينالفرلدو

مششلبرينأم99

جاماتشيجوي

هيرنانديزحيارو

العالمي:الملاكمةلمجلسالريشةفوقوزن

إلورديفلالقم2691-7691

نيوماتايوشياكيأم679

يايت!يكوباهيروتميم7691-8691

بارنتوسرينيهام9691-079

ليوماتايوشياكىأم71!-0791

أريدوندووري!صاردم1791-4791

شيباتاكونياكيام7491-759

إلفريدوأسكاليراام789-1175

أرجيولوإليكس"8!ام7891

ليمولىرفائيلام0891-189

واردزد-لوزاإكورني!يولرم1891

لافاريتيسدورولام18912891

ليمونرفائيلأم!82

م8391-82!أ

م83918491

م84918791

م8891

الريشةوزن

19817

7981-8

8981-.

1091-2

4-أ!.3

5091-2

21913

مأ239

23915

52917

2791-8

مأ289

2891-9

9291-2

3291-3

3391-6

3691-7

8-أ37!

ا-3891

مأ149

1491-3

مأ439

4391-4

4411-6

6491-8

4891-9

9491-.

0591-7

1157-9

9591-3

6391-4

6491-7

أم68!

68911

7191-2

7291-4

أم749

7491-6

لجمعيةا

م918

م918

أم.أ

ام09

ا.!أ

أم09

أم19

أم12

م291

م291

291

39

39

39

!3

39

49

14

59

59

59

!6

69

69

7!أم

م791

م791

7!أم

لملاكما

لتحاكونلوى

كاماتشوهيكتور

شافيزسيزارجوليو

نلسونأزوماه

العالمية:لملاكمة

ديكسودجورج

سميثسولي

ديكسونحورج

ماكجفرنتيري

كوربيتيونج

أحدللا

أتيلألي

كلبانيجوى

كريكوييوجيني

دنديجونى

كابلادكيد

باسليي

كانزونيريتوني

روتسألدريه

باتالينوبتلحج

باولتو!ط

ميلزفريدي

سارونبيتي

أرمسترونجهنري

سكالروبيتى

ليموسرلمجشارد

ولسودجاكي

كالوراحاكي

نوفاتيرافيل

بارتولو!عال

بيبويلى

سادلرساندي

بي!ويي

سادلرساندي

لاصىهوجان

مورديفي

راموسشوجر

سالديفارفايسنت

روحالسراول

يحيوساشوزو

حوميزنطونيوأ

مارمميلإرستو

وليفارسأروبير

أرجويلوإليكص

لملاكمالسنةا

اورتيجارفائيلم7791

لاسترامحيسيلوم7891-أ!77

بدروزايومسيبيوم78915891

حيوجانماكباريأم8591-869

كروزمشيميأم8691879

أكطونيوإسباراجوراأم191-8791

كيون-يوجلاركأم1991-399

روياسإليويأم3991699

فاسكيزولفريدوأم169

العالمى:الملاكمةلمجلسالريشةوزن

راموسلتحوجرأم!6311-46

سالديفارفيسنتأم4691667

و!سمودهواردم8691-أ!76

ليجراجوريهأم6891-969

لاميشونجونيأم691-079!

سالديفارفيسنتأم079

شيباتاكولياكىأم0791-729

سانشيزكليمنتام729

ليجراجوزيهم7391-أ!72

إيدرجوترأم749-7391

شاكونبوبىأم7491-759

ريسوليفاأرودينم5791

كوتيديفيدم6791-أ!57

لوبيزدافطم6791-0891

سانشيزدورسلظم891-2181"

لابورتيجوانأم8291-849

جوميزولفريدوم4891

أرومانلسونأم8491889

فيشمقحيفأم!8!-8891

فيلاساناماركوسأم0991-191

هودكنسونلولأم1991-399

فارحاسجريجوريوم3991

كل!كيفنأم3-599!91

ميدينامالويلأم599

إممبنوراليسيوتوم5911

العالمية:الملاكمةلجمعيةالأصغرالريشةوزن

سونهوح-هوانجأم78!-7791

وناكاردوريكاردم891"-7891

راندولفلويأم89"

لالماسيرجيوم0891-2891

كروزليوم2891-4891

ستيكالوريصأم489

كاليجاسفيكتورأم4891869



الملاكمة001

الملاكمةأبطال

الملاكملسنةا

السينورالويم8791

حيرفاسيوجوليوم87918891

نجولياوبرلاردم8891

اتهـاداجوانأم8891989

ا!دساحيسوسأم1-091!89

شرامدلوي!م0991-1991

ليريرراولأم1991-299

يزس!صفاويدولمرم2991

العالمي:الملاكمةلمجلسالديكفوقوزن

رياس!صريجوبرتوم6761

يتمىيالاكوا!ياورم6791

كيو!دوجيومأم6761779

حوميرولفريدوم7791-8391

حارراحياميأم8!8391-4

ميراحوانأم6841-859

بمتورلوليأم6851-869

باياهارولىصامارتأم8691-879

فيشقحيروأم8791889

راراحوراداسييلمأ!!"-8891

سكي!الولم61!"

ديسيمايدرومأ!099119

هاتاناكاكيوشىأم199

راراحورادايحيلأمأ!أ

جاكو!ثايريأم299

لاترسودهاري!ترا!يم2111

العالمية:الملاكمةلجمعيةالديكوزن

ديكسولىحورحيأم298-أم098

أحدلاأم398

لاريحيميم!18!-4811

ماكحفررتيريأم9981-009

هاريسهاريأم1091209

!ورس!هاريم2091-3091

؟!لكى!رام30914091

بوكرحويأم!"4

وولت!حيميأم!.5091-7

أحدلاأم909-أ!.8

كاولودجوليأم0191419

ويليمركيدأم!4191-71

هيرمادبيتأم7191029

لشحويأم0291129

هيرمادبيتأم121

يوفحونيأم1291229

ليسمقحويأم2291-429

حولدشتاي!أليأم2!4

259

279

!92

359

369

136

379

389

479

579

959

!61

659

689

69!

!7"

719

729

729

739

739

749

759

779

869

869

879

879

879

889

889

89!

18!

لملاكما

2591

2791-

28!أ

-3591

3691

91

16

91

91

16

91

16

91

91

91

91

91

91

91

91

11

11

91

\!

!أ

91

91

91

91

88!أ

9118

مارتنإيدي

روردرخشارلط

يلورتابود

براولىأل

تشيليساغبلتارار

مارينوتولي

اسكولارسكستو

حيمراهاري

أسكولارسكسئو

بيصحورجمط

ساليكالو

أورتيرمانوي!ط

داديهارولد

اورتيزمانويل

تويمل!يك

كاروثررحيمى

كوهينرولرت

ماسياسراول

حليمىأغودرأ

ليسيراجوي

حوضىريدإ

هرادامساهي!ص

رورليونيل

اوليفيريمي!رودير

ستيلوكاحيسولر

اوليميريسروبنن

هرلرار!ائيل

بدراريكيو

أناياروميو

يلورتالدرسأ

هوعهوانسولى

راموراألفونسو

لوحانجورجمط

سوليسجولياد

تشالدلرجيف

سالدو!الريكي

كاليزاليسعاى

لينابحولرلاردو

موحوروماكولاتا

يوجماجبارك

!اسكويرولفريدو

حالاكسىحواكور

مولىكيلسنج

حالاكسيخواكور

أسبيوزالويزيا

99

99

9!

!9

99

!9

9!

99

99

وزنا

639

165

689

6319

079

719

729

172

739

749

769

171

839

859

859

889

199

199

299

!!3

399

599

699

وزنا

18!

829

82!

489

299

لملاكمالسنةا

كونترايراسإسراذيلأم299-أ

كوكإيديأم

إليسيرجوليوأم1399

جونيورحونزأم499-أ

جونسورمايكلحونأم

سزوليوممبيداورجأم599-أ

سابرومفيرابويم16991

تشواتالاداورجأم

كوناديولونامأ

العالمي:الملاكمةلمجلسلديك

إيدرجوفريأمأ-165

ماساهيكوهاراداأم-168ا

روزليونيلم691!-أ

وليمارسأروبينم0791

كاستيلوحيسوسأم71!-أ

أوليمارزروبينم2791-أ

هيرارارفائيلأم

بندرإنريكم11173

هريرارفائيلأم1479

مارتينيزلفورودم6791-أ

راراتيكارلوسأم1-917

بنتورلوبيأم839-أ

ألرتودافيلاأمأ-859

زاراحورادانييلمأ

لوراميجويلم18891

ليريزراولم1-1991

رتشاردسونحريحمأ

تاتسوشيجوتشيروم2991-أ

ليرزابارافيكتورم3991-أ

بيوتإيلحوجأم

شيحيياكوياسويأم599-أ

كلاوماكواينيأم

ساكسنحمان.سأم

العالمية:الملاكمةلجميةالأصغرلديك

بالاسكوستافومأ!82-أ

بدروزارفائيلمأ

بيتاناواجيروم4891-أ

جالاكسيحواسايأم199-أ

كوكإيديأم

العالمي:الملاكمةلمجلسالذبابةفوقوزن

أورونور!ائلم1-1891!08

هوكيمشولأم829-8191

أورونورفائلمأ!83-أ!28



101الملاكمة

بطالأ

839

849

869

879

879

889

989

!!2

169

وزنا

619

239

52!

289

929

929

31!

329

359

389

439

47!

059

059

529

459

"69

629

639

639

469

569

66!

969

969

079

079

739

479

759

الملاكمة

لسنةا

أم

أم

أم

الملاكم

بولتاراتويابا

بيناتاواجيرو

رومانجلبرتو

لامميارنتوزسا

روحالرجيسوس

رومانجيلبرتو

دوكونانانا

مونكيل-ممنج

حوزمادأكيوليز

جربمانديفيد

تشيتبايوسورشرالى

بونيلاخوزيه

العالمية:الملاكمةلجمعيةلذبابة

وايلدحيميأم123-ا

ديلابانشوام1529

لاباربافيدلأم279-ا

حيناروفرانكيأم1929

بلاندرسبايدرمأ

جيساروفرانكيأم31!-أ

ليريزفيكتورم3291-أ

براونجاكيأم359-أ

لينشبنيأم1389

كينبيترأم419-أ

لاأحدام429-أ

باترسودحاكيأم479-أ

موناجانرشيأم!5"-ا

ألانتيريأم

ماريسودادومأ!25-أ

ئيشيرايوثيوم4591-أ

بيريزباسكوالأم069-أ

كنجبتشبونىأم629-أ

هاراداماساهيكوأم639-أ

كنجبتمقبونىأم

إيبهاراهيرويوكىم4691-أ

كنجبتعقبونيام659-ا

بيرونيسالفاتورام669-ا

اكافالوهورام!يوم8691-ا

!!بيهاراهيرويوكيما

فيلاكامبوبرسابىأم7!،-أ

شارتفاتشييركريكأم

أوهباماساوم17391

شيونوثارتكيام4791

هاناجاتاسوسوموم7591-أ

إربيتوسالافارياأم1769

لملاكما

-78

-97

81

-87

لوديزألفونسو

إسباداسجوتي

غولزاليصبيتيوليو

باراإلويص

شيك-تايكيم

ماتيهبيولابيتر

لاسيارسالتوس

باراألويس

هيريراحوان

لاسيارسانتوس

لاتازاهيلاريو

باسافيدال

روجاسجيسوس

وو-يوللي

تاماكوماليوبارد

ألفاريزألفيس

جانج-يوحكيم

العالمى:الملاكمةلمجلسالذبابةوزن

كنحبتمقبونيام639

إيبهاراهيرويوكيمأ!3691-46

كنجبتحقبونيأم4691659

بيرولىسلفاتورأم6591-669

مكحوانوولترم6611

كيولوتشارتشايأم6691-969

توريرإيفرينأم079-96!أ

كيونوتشارتشايأم079

إربيتوسالفاريا،791-71!أم

غونزاليسبيتيوليوأم7191729

بوركورسورفينيصم7291-7391

ليسغونزابيتيوليوم37914791

اوجوماشوجيأم75!4791

كالتوميجويلأم71!-7591

هي-شانباركأم89"-9791

اوحوماشوحيأم0181819

أنطونيوأفيلارأم829-1181

كاردونبرودنسيوأم829

كاستيلوفريديأم829

مر!ميدسإيوسميوام8391-أ!82

ماحرىثارليام839

مسيدينوفرانكأم849-ا83!

كوباياشيكوجيأم8!4

بيرنالغرييلأم489

شميتالاداسوتأم4891889

حانج-يوجكيمام!18-أ88!

لملاكمالسنةا

شيتالاداسوتام9891-199

كتيكاسمموانجتشىأم1991-299

أرباتشاكوفيوريمأ!21

ساساكولتشاتشايام699

العالمية:الملاكمةلجمعيةالأعحغرالذبابةوزن

ريوسجيميأم7591-769

يوكوجوتسيكينأم7691819

فلوريسبيدروأم819

يلىجيم-هوامأم819

شبيكيتوكاكاتسيو8391أم819

ماريرالوبيأم8391489

كيروزفرانسيسكوم48911851

أوليفوحويم8591

وويوهمايونجام8591199

إيوكاهيروكيمأ!19

العالمي:الملاكمةلمجلسالذبابةخفيفوزن

أوديلافرانكوم5791

إمشابالويسم5791-7891

كاستيلوفريديام789

فوراسنجهنيترينويم7891

جون-محنجكيمأم8!7891-0

ناكاجيماشيجيوأم089

زاباتاهيلاريوأم0891-829

أرسواأمادو2891

توموريتاداشيم8291

تابازاهيلاريوم2891-8391

تشانجكو!جئم8391-8891

توريزحيرمانأم8891-989

لطوو-يولم9891

غولزاليسهمبيرتومأ!9،-9891

سكواباندورولام911191!،

كاستروكوبأم199

غونزاليسهمميرتوم1991

العالمية:الملاكمةلجمعيةالأدنىالوزن

جاميزليوأم8891-989

صجون-يوجأم9!أ-9891

تشوييوغهايأم199

العالمي:الملاكمةلمجلسالقشةوزن

ايوكاهيروكيأم7791889

كاشرايتشينالاأم8891819

-هوانجيومتشويأم9891099

اوهالتيهيديوكيأم099

لوبيزريكاردوم991،
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اضأتسرات)االبنفسجيةفوقالأشعةان!:الملالطن.

الشعر.بمالشامة)الشرة(؟الجلد(؟الضارة

القارةمنالشرقيالجنوبيفأ!اافيتقعدولة!وي

إلا،المساحةحيثمنصغيرةملاوينومبن.الإفريقية

يتجاوزلاالطولحيثمن.خلابةطبيعيةبمناظرتتمتعأنها

08ب!تعرضهاويتراوح،كم085البلادهذهطول

منالعرليالشاطئعلىتحديداملاويوتقع.كمأ6و.

حصانتوقد.ملاويبحيرةعليهايطلقالتينياسالحيرة

مماشانيبرأخشاطمركزاالقديمةالعصورفيملاوي

الصالحةالمساحةفإنوم!ذا،.خصبةتربةأكسبها

كثافةبسببأجلاد،امساحةثلثتتجاوزدلاللزراعة

معظماتغطيالتيالخشنةوالمراعيوالغاباتالمرتفعات

ملاويمملكةمناسمهاالدوأطهذهوتستمدالبلاد.

أغرناخلالأجلاداهذهسكاذأنشأهاالتيالتاريخية

.الميلاديعشرالخامس

!صانتو.انبريطانيالمرنتدابالبلادهذهخضعت

عاماستقلاأ،اعلىحصلتأدإلىنياسالاندآنذاكتسمى

نأإلا،الدوأ!ةعاصمةهىليلونجوأنمنولالرغ!ا.أم469

.ملاويفيالمدنأكبرتمثلبلانتير

يقوم.جمهورينظاميحكمهادولةملاوي.الحكومة

،التنفيذيللجهازرئيسا،منصبهأالدولةرئيس

ووفقا.البلادشؤونإدارةبهايناطالتيالحكومةبتشكيل

للدولةرئي!ربانتخابالمواطنونيقومالدستور،لأحكام

إدخالتم،أم079عامفيأنه،غير.لحشواتخمسلفترة

كاموزوهاستينجص!اسميدبتنصيبقضىدمشوريتعديل

عاموفي.الحياةمدىللبلادرئيساأم(799)تباندا

من5.63%بمقتضاهاختارشعبيامشفتاءأجريأم،399

انتخاباتوإجراءالحزبيةالتعدديةنظامقيامالملاويالشعب

موافقةأنالغربيةالح!صماتبعضوادعت.حرةرئاسسية

نتيجةكانتالاستفتاءإجراءعلىالملاويةالحكومة

المساعداتوحجبالحكومةعلىمار!شهاالتيللضغوط

عنها.

الإفريقيةالأصولذاتالمجموعاتتشكل.السكان

السكانمعظمويعيمش.ملاويسكانمنالأعظمالسواد

الدائريب!تأنماطهاتتنوعمنازلفىصغيرةقرىفي

القش.منوأسعقفالطينمنحوائطولها.والمستطي!

هذهوتقطنالبانتو.لغاتالبلادهذهس!صانمعظماويتحدث

الكيوا،قبائلأكبرهاالعرقيةالمجموعاتمنالعديدالبلاد

الأقلياتمنبعضيوجد.أضغونىواالياو،النيانجا،،اللوموي

نحوعنفضلاهذافرد.00019بنحوتقدرال!وروبية

مختلطة.أوآسيويةأصولمنينحدرونفرد000/41

يملاو

ط!ىط!هأ

المحرسمطعمستو!ثوقرتعاع

الدوليةالحدودكىمرحغاليستالخريطةهده

الأبتعتبر،العالمفيالثقافاتمعظمأنم!وبالرغ!ا

،الأبخلالمنتتحددالألحسريةالسلالةوأنللأسرةرأسا

رأسباعتبارهاالأمإلىينظرونملاويسكانمعظمأنإلا

كلها.الأسريةالسلالةذلكضوءعلىوتحددالأسرة

حولدائ!اسكناهافيالأسرةمنالجديدةالفروعوتتركز

بصورةالأسرةوتعتمد.والأقاربللأمالرئيسيالمسكن

الزراعية،المحاصيلمنالغذاءتوفيرفيالامعلىتقليدية

كاللحومالأخرىالأغذيةتوفيرفيالابدورينحصربينما

.وال!سماك

الراهن،الوقتفيالاقتصاديةالظروفلتغيرنظرا

علىالأرضفلاحةفييشاركونوالنساءالرجالأصبح

توفيرفيالنسويالنشاطيتركزحينفعلىسواء.حد

علىالرجاليعمل،ال!عاشةأخرضالزراعيةالمحاصيل

والبن.والشايالسكركقصبالنقديةالمحاصيلفلاحة

رسميةلغةالتشيتشواالمحليةأنحتهاملاويتعتمد

وفضلا.الإنجليزيةاللغةجانبإلىهذا،والمعاملةللتخاطب

،الأخرىالمحليةاللغاتمنالعديدهنالكفإنهذا،عن
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الوسطىالأقاليمفيوالياوالنيانجالغاتتنتشرفمثلا

المناطقسكانأغلبيةيتحدثبينماملاويمنوالجنوبية

التمبوكا.لغةالشمالية

منالأعظمالسواديمارس،العقائديةالناحيةومن

التقليدية.الإفريقيةالعقائدمنمختلفةأنواعاملاويسكان

نحوهنالكفإن،التوحيديةللدياناتبالنسبةأما

نسمة000.005ونحو،النصارىمننسمة000.007

المسلمين.من

فيالتلاميذعدديبلغ،والتعليميالتربويالجانبفي

الرقمهذايشكلتلميذ.008!...نحوالابتدائيةالمرحلة

لدخولالمؤهلينالذكورالأطفالإجماليمن%07نحو

ومع.الإناثإجماليمن%05ونحوالابتدائيةالمرحلة

بالتعليمالالتحاقيمكنهمالذينالتلاميذإجماليفإنهذا،

توزيعهميتموطالبةطالب005.4علىيزيدلاالثانوي

وهذهالبلاد.امتدادعلىالمنتشرةالثانويةالمدارسعلى

جامعةأما.مدرسةعشرةسبععددهايتجاوزلاالمدارس

،أخرىوفروعمعاهدولهازمبا،مدينةفمركزهاملاوي

الملاوية.بع!المدنفىتنتشر

غايةفيطبيعيةمناظربملاويتوجد.والمناخالسطح

حشائشالبلادأرجاءمعظموتغطي،والجمالالروعة

صخريوادالجنوبإلىالشمالمنالبلادويشق.السافانا

،الواديهذاأرجاءمعظمنياسابحيرةمياهوتغمركبير.

الوفوفى.م472بنحوالبحرسطحمستوىعنوترتفع

نهرفيبدورهليصبشمايرينبع،البحيرةهذهمنالجنوبي

نيالمسابحيرةمنالغربيةالاطرافوفي.الزمبيزييسمىاخر

بذلكمشكلة،حادةبصورةالارتفاعفيالأرضتبدأ

موجزةحقائق

ليلونجو.:عحمةلعاا

والإنجليزية.التشيتحتموا:الرسميةاللغات

،11لم000.522بنحوأم699عامالسكانعددقدر:السكان

كيلولكلشحصا89بنحوالسكانيةالكثافةوتقدر،نسمة

(%1)4تبقىوماالأرياففيالسكانم!86%ويتركز.مترمربع

لم،أم879عاملإحصائياتووفقا.الحضريةوالمراكزالمددفي

يصلالمتوبأنوم!.سسمة.8897لم705علىالسكانعدديرد

12/.0179".نحوإلىم1002عامبحلولالس!صانعدد

الرئيسية:المنتجاتوالمحاعحيل

الفول،الثاميةالدرة،القطن:الحيوانيةوالمتجاتالزراعيةالمحاصيل

الحلديئ.والمصنوعاتادبغةعنفضلاهدا.اتجغ،السودانى

الغدائية.والصناعاتالقطحيةوالمنتحاتوالإسممتالطوب:الصناعة

الأسوداللونمنأفقيةخطوطثلاثةمنالدولةعلميتكون:الدولةعلم

الخطعلىباررةحمراءلتممسوجودمعوالأخضروالأحمر

.لأسودا

مستوىفوقأم،002نحوارتفاعهايصلكبرىهضبة

البحر.سطح

ارتفاعهيصلإذملاويفيقمةأعلىهوسابيتواجبل

الجبلهذاويقعالبحر.سطحمستوىفوقم.0003نحو

شاير.نهرمنالشرقىالجغوبيالطرففىهضبةعلى

امتدادعلىوالمنتشرةشايرنهرمنالمنخفضةالمناطقوتتميز

امتدادعلىورطبحارالمشوائيبمناخنياسابحيرةشواطئ

32بينالمنطقةهذهفيالحرارةدرجةوتتراوح.العام

ذإالمحيطةالهضابفيالحرارةدرجةوتنخفض.م26و

الأكثرالمناطقفيم41علىالعامالمعدلفيلاتزيد

ومتوسطانخفاضا.الأكثرالمناطقفيم18وارتفاعا،

ملمأ،008حوالىالأمطارلهطولالسنويةالمعدلات

الغربية.والجنوبيةالجنوبيةللمناطق

فهي،الفقيرةالأقطارالإفريقيةمنملاويالاقتصاد.

اقتصادية.جدوىذاتمعدنيةإرساباتأيإلىتفتقر

منبالرغمأساسا،الزراعةعلىالبلاداقتصادياتوتعتمد

ثلثعلىيزيدلا،للزراعةالصالحةالأراضىإجماليأن

الاقتصاديالمحصولالشايويعتبرللبلاد.الكليةالمساحة

إقطاعياتشكلفيالمرتفعةالمناطقفيويزرع،الأول

يزرعهاالتيالمهمةالمحاصيلأما.الأوروبيونيمتلكهازراعية

والتبغ،السكر،وقصب،الشاميةالذرة:فتشملالإفريقيون

السوداني.والفولوالقص

منوغيرهاالماشيةتربيةإلىالمزارعينأغلبيميل

الاستفادةبدأت،الأخيرةالسنواتوفي.المنزليةالحيوانات

وأصبحتنياسا.بحيرةتوفرهاالتي،السمكيةالثرواتمن

للدولة.مهمااقتصاديامورداتشكلالسمكيةالصناعة

منعددفيملاويفيالصناعيالنشاطوينحصر

والإسمنت،الطوبصناعة:التاليةالمجالاتفيالمصانع

منوبالرغم.الغذائيةوالصناعاتالقطيةالمنتجاتوصناعة

ذاتالغاباتتغطيهاالبلادمنالغربيةالشماليةالأجزاءأن

يجعلالطرقتوافرعدمفإن،الأخشابمنالجيدةالأنواع

شبكاتأنومعإليها.الوصولالناقلاتعلىالصعبمن

لامنهاالمعبدفإنكم،ا0).00مداهايبلغالبريةالطرق

طولعلىيمتدالرئيسيةالطرقوأحد.كمأ).00يتجاوز

البلاد.

وزامبياتنزانيامنكلمعبريةبطرقملاويوترتبط

ملاويتربطالحديديةللسككخطوطوهنالك.وزمبابوي

مطارولملاوي.الهنديالمحيطفيضمايرميناءعبربموزمبيق

إلىدوليةرحلاتمنهوتنطلقبلانتيرمدينةيمثيدولي

وشرقيها.القارةجنوبىفيالإفريقيةالأقطار

البانتوبلغاتالناطقةالقبائلبدأت.تاريخيةنبذة

ذلكومن.عامالفيمنأكثرقبلملاويإلىهجراتها
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تتمتعلياسا.لحيرةحولالملاويينالأسماكصائديمنمجموعة

الأحيرة،االسواتولي.فقيرةألهارعموأحادةحميلهممناظرملاوي

اسبلاد.اشمهفاوعدائيااقتصادئامورداتش!!،اصسمكيةاالتروةأصبحت

منالعديدعنفضلا،الممالكمنالعديدنشأت،الحين

اطنطقة.هذهفىالأخرىالسياسيةالتجمعات

،الميلاديعشرأضاسعاالقرنثلاثينياتوخلال

قبائلمنأخر!تقبيلتينقب!منآخرلغزوملاويتعرضت

والياو.النغونيهماالبانتو

البريطانيالمنصرالمنطقةإنىوصل،أمء98عاموفى

التمزقمنتعانىالبلادهذهووحدلفينجستونديفيد

إلىلفينجستونودعا.الرقيقوتجارةال!هليةالحروببسبب

هذهفياسحلاملإحلالوسيلةوالنصرانيةالتجارةاعتماد

الأسكتلنديةاالكنيسةأقامتأم،875عاموفي.المنطقة

تحولتأنالبعثةهذهلبثتماثمملاويفيلهابعثةالحرة

رجالتمكن،النصرانيالنشاطوعبر.تنصيريمركزإلى

مؤسسةقيامعنالإعلانمنالأسكتلنديونالأعمال

لحلمشروعتجارينشاطلاصمتحداثالإفريقيةالبحيرات

البريطانيونوقع،أم988عاموفي.الرقيقتحارةمحل

منالغربيةالشواطئفىالمحليةالقبائلرؤساءيممعاهدات

أعلنت،المعاهدةهذهتوقيعمنعامينوبعدنيالمسا.بحيرة

بريطانية.محميةنياسالانداعتبارجانبهامنبريطانيا

اتحادإنشاءعلىبريطانياعملتأم،539عاموفي

وقد.والجنوبيةالشماليةوروديسيانياسالاندبينفيدرالي

عاموفى.بشدةالاتحادهذاقيامالإفريقيونالسكانعارض

با!شقلالتناديحركةقيامعنال!علانتم،أم589

هامشينجسالدكتورالحركةهذهترأسوقدنياسالاند،

المتحدةالولاياتفيتعليمهتلقىالذيبانداكاموزو

علىنياسالاندحصلتأم،469عاموفى.الأمريكية

وفي.ملاويدولةقيامعنوأعلنبريطانيامناستقلالها

تمللبلاد،جديددستورعلىالمصادقةتمت،أم669عام

عاموفي.للحكمنظاماالجمهوريةاعتمادبمقتضاه

بمقتضاهانصب،دستوريةتعديلاتأدخلتأم،079

.الحياةمدىأطبلادرئيسابانداالدكتور

سكانمنكثيراضطر،الاستعماريةالحقبةخلالوفي

ولكن.للعملطلباالمجاورةالبلدانإلىالهجرةإلىملاوي

النمومعدلاتزيادةعلىالاستقلالمنذعملتالحكومة

إحداثعلىبدورههذاساعدوقدللبلاد.الاقتصادي

.المجاورةالبلدانإلىالهجرةمعدلاتفىهائلخفض

المساعداتتشجيععلىالحكومةعملتكما

معالاقتصاديالتعاونذلكفيبماالأجنبيةوالامشثمارات

حتىالبيضاءالأقليةتحكمهاكانتالتيإفريقياجنوب

هذا،منوبالرغم.العشرينالقرنتسعينياتأوائل

الإفريقيةمإلدولطيبةعلاقاتعلىملاويحافظت

.المجاورة

رفض،أم399عامأجريالذيالاستفتاءوفي

النظامبإقامةوطالبالواحد،الحزبنظامالملايويأصشعبا

أحزابخاضتأم499عاموفى.الديمقراطيالتعددي

عنأسفرتبالبلادتجرىرئاسيةانتخاباتأولالمعارضة

زعيممولوزيباليكيونصبالح!صم،سدةعنبانداإقصاء

حديثا.أنشئتالتيالمتحدةالديمقراطيةالجبهة

ليلونجو.كاموزوبمهاستينجسباندا،:أيضاانظر

دولةمنطقة-ماليزياجزيرةلشبهالسابهتال!سمالملايو

ماليزيا.انظر:،المنطقةعنوللتفاصيلماليزيا.

إندوب،منطقةفيتستعملظدتدغةالملالودة

اللغاتمجموعةإلىالملايويةوتشمي.عامألفمنلأكثر

اللغة.:انظر.بولينيزيةالملايو

بهايوجدالتيإندونيسيافيالوطنيةاللغةهيوالملايوية

الوطنيةاللغةأنهاكما،مختلفةمحليةأمخة025منأكثر

.سنغافورةفيالرسميةاللغاتوإحدى،وبرونايماليزيافي

يتحدثونتايلاندجنوبفىالملايينفإن،ذلكإلىوإضافة

منيقربمااللغةبهذهالمتحدثينمجموعويبلغ.اللغةهذه

بينالخامسةالمرتبةفىيضعهامماشخص،مليون002

العالم.فىانتشاراالأوسعاللغات

نقوش!هيالقديمةالملايويةللغةالأولىوالسجلات

عامإلىتاريخهايعود،سوموةجنوبمنالحجرعلى

الملايويةاللغةأنالعلماءيعتقد،السببولهذا.م682

.سومطرةجنوبفينشأت

وماليزيا،إندونيسياالانأصبحتالتيالمنطقةوفي

الهنودكانحينالمستخدمةاللغة،الملايويةاللغةكانت
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إلىيتحدثونالعربكانحينأو،الصينيينإلىيتحدثون

شعوببينالمشتركةاللغة،الملايويةأصبحتوقد.الجاويين

الميلاديعشرالحاديالقرنمنذالإندونيسىالأرخبيل

تقريبا.

عشرالرالغالقرنحواليالمسلمونالعلماءوصلعندما

فيلاستخدامهامناسبةالملايويةاللغةوجدواالميلادي

أحضرنفسهالوقتوفي.الإسلامفيالإندونيسيينإدخال

كيفيةالإندونيسيينوعلمواوالحبرالورقمعهمالمسلمون

الملايويةاللغةكتابةالملايويونتعلموقدمنهما.الإفادة

العلماءمنتعلموهاالتيالعربيةالألفبائيةباستخدام

الجاويةتسمىكانتالتيالكتابةهذهوظلت.المسلصن

عشرالتاسعالقرنحتىالخطوطاتلكتابةتستخدم

.الميلادي

وقدإندونيسيا.إلىالطاعةبفنالأوروبيونوجاء

الأوروبيونجاءكما.والكتبوالمجلاتالصحفطبعوا

اليومالجاويةالكتابةأهملتوقد.الرومانيةبالألفبائيةأيضا

ماليزيا.فيقليلاوتستخدمإندونيسيا،فيتقريبا

حين،الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتوفي

الاستخدامساعدتتزايد،الإندونيسيةالقوميةقوةكانت

الإندونيسيين.بينالوحدةتعزيزفيالملايويةللغةالواسع

يؤديهكانأجزاءثلاثةمنقسموهو،الشبابتعهدأكد

فقد.اللغةمكانةعلى،الإندونيسيونالقوميونالشباب

نؤيدإندونيسياوبناتأبناء"!نحنيقولالثالثالقسمكان

الشكلفإنوبهذا"لم.للوحدةلغةالإندونيسيةاللغة

الاسماكتسبالملايويةاللغةمنإندونيسيافيالمستخدم

الاستعمارأنغير.الإندونيسيةاللغةوهوالجديد،

رسمية.إداريةلغةالإندونيسيةباللغةيعترفلمالهولندي

تمأم،459عامإندونيسيااستقلالأعلنوعندما

القومية.اللغةلتكونالإندونيسيةباهاسالغةإعلان

شبيهةف!ماليزيا،فيالمستخدمةالملايويةاللغةأما

إحدأهما،يعرفالذيفالشخص.الإندونيسيةباللغةجدا

تامة.بسهولةالأخرىيفهمأنيمكنه

علىالتعلمسهلتاوالملايويةالإندونيسيةاللغتينإن

مشكلاتأيةعلىتشتملانلافهمابدايتيهما.فيالأقل

الكلماتترتيبأوالشرطيةالصيغةمثلصعبةنحوية

ولاللأسماءجنسيوجدلاكما،الجملفيووصفها

.شاذةأفعالتوجد

آدمميا،شرقجنوبشعوبمنمجموعةالملالولورن

وتعيشتقريبا،نسمةمليون013نحوعددهميبلغ

إلىالملايويونوينتميوماليزيا.إندونيسيافيغالبيتهم

واليابانيين.الصينبنيشملالذيالاصميويالجغرافيالعنصر

علىتشتملفهي.التنوعشسديدةالملايويةوالثقافة

الملايويةاللغةتتحدثعرقيةمجموعة003حوالى

ويعملونالمسلمينمنالجماعاتوغالبية.متعددةبلهجات

والنساءالرجالويرتديأرز.مزارعيأوحكوميينموظفين

كالتنورة.يرتدونهاطويلةقماشقطعةهي،تقليديةملابس

العلاقاتأعينهمنصبالملايويونيضععاموبوجه

السلطة.واحتراموالمجاملةالحميمةالاجتماعية

قدالملايويينأجدادأنالإنسانعلمعلماءيعتقد

آلافقبلالصينجنوبمناسياشرقجنوبإلىهاجروا

أساسعلىتقومنحلةالأجدادهؤلاءمارسوقد.اسشين

الطيعة-فىالأشياءجميعبأنالاعتقادوهي،الأرواحية

.أرواحلها-الميتةالأشياءحتى

الهند،منتجارنقلالميلاديالأولالقرنوفي

دامصراعونشأالملايو.منطقةإلىوالبوذيةالهندوسية

والممالكالهندوسيةالملايويةالممالكبينالسنينمئات

قامالميلاديعشرالخامسالقرنوفي.البوذيةالملايوية

بإدخالوالهندالأدنىالشرقمنالمسلمونوالعلماءالتجار

مملكةوهيملقا،حاكمودخل.الملايولونإلىالإسلام

.انتشارهعززمما،الإسلامفي،مهمةملايوية

البرتغاليوناستولىالميلاديعشراسمادسالقرنوفي

منالملايويينعلىأثرمنأولوأصبحواملقاعلى

وحتىعشرالثامنالقرنمنالفترةولغالبية،الأوروبيين

وحكمإندونيسياالهولنديونحكمالعشرينالقرنمنتصف

وماليزياإندونيسيامنكلحصلتثمماليزيا.البريطانيون

تشكيلفىرئيسيادوراالملايويونوأدىاستقلالها،على

الدولتين.

تاريخ.ماليزيا،إندونيسيا،ماليزيابمأيضا:انظر

حمولتهاضخمةبريطانيةطائرأتحاملةمليور!

فيالأميرالبارجةأصبحت،متريطن02!...

عامأسترالياإلىوصولهابعدالملكيالأمشراليالأسطول

عامبريطانيافيالملكيللأسطولأصلاصممت.أم569

،أم459عامانتهتالثانيةالعالميةالحربأنإلا،أم439

ثانيةفيهاالعملبوشروعندما.الحاملةبناءينتهىأنقبل

الفنيةالمواصفاتلتلبيتعديلهاجرى،أم949عام

الملكي.الأسترالىللأسطول

،الستينياتخلالبحريتينلكارثتينملبورنت!ضت

فيملبورنبرئتوقد.مرةكلفيمقدمتهاتضررتحيث

ما469عامفبراير01ففي.لومأيمنالحادثينكلا

الملكيالأستراليالأسطولقطعإحدىفويجر،اصطدمق

ويلز،ساوثنيوفيجيرفيسخليجخارجملبورنمع

28ومات،وغرقتنصفيئ،فويجرفانشطرتأستراليا.
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كما.ملبورنظهرعلىأحديصبلمبينمابحارا،

ملبورنمعإفانز.إي.فرانكالأمري!جةالمدمرةاصطدمت

حيث،الجنوبيالصينلحرفي،أم69!عاميونيو3في

أمريكيا.بحاريا47توفي

.(حري!ةأ)لياستراأال!:.ملبورن

ويبببإنجلترا،ليسترشايرفيمحليحكممقاطعةملثور

ملتونسوقمدينة:تشمل.نسمة005.44سكانهاعدد

ليسترشايرسهولمنوجزءابلفواروواديموبريالقديمة

وج!تأطحماائربفص!امشهورةوالمنطقة.المرتفعةالشمالية

الجوأربأصناعيةاالمنطقةمنتجاتوتشمل.الستيلتون

الأحذيةواالخشبيةأصناعاتواالمحبوكةالداخليةوالملابس

يقعكمارتلاند.دوقاتمس!شبلفواروقلعة.أحسروجوا

.الحجريللفحمحقلفوقبلفواروادي

ليسترشاير.:أيضاانظر

)حدول(.الحشرةان!:.الأجئحةملتويات

.مرضاليوز،بمالراجعةالحمىانظر:.الملتوية

.المتعددةئطلوساا:لوا0لملددحددد1ا

ترعىدار.الأيتامدارأيضاويسمىالأيتامملجأ

يصئبعصفقد،أسبابعدةوللتشرد.المشردينالأطفال

وقدمعا.والأمالأبفقدواإذا،عائلدونالأطفال

بسببأسرهماعنينزعونأوالفقر،بسببآباؤهميهجرهم

يصئلعضقدكما.عمالأذىاإلحاقأو،إياهمإهمالها

مسؤوليةعنالوالدينتنص!بسببمشردينالأطفال

تنشئتهم.

معظمفيباطراديتناقصأ!الأطفاملاجئأصئكدد

علمفيالأطفالاختصاصيويبذلهمابسببوذلك،البلدان

برعايةالختصينمنوغيرهمالاجتماعيونوالمشرفونالنفعه!

سوءيشجبونالمسؤولونفهؤلاءجهود.منالأطفال

،المؤسساتهذهمعظميسوداناللدينوالازدحامالمعاملة

عائلي.مناخفيلعيمته!أنيجبالطفلبأنويرون

توفرالتيالأماكناستبدلتفقدالحاضر،الوقتفيأما

منكبيربعددالقصيرالمدىعلىالمشردينأطللأطفاالرعاية

انتربية.دورفيوضعهميتمريثماوذلك،الأطفالملاجئ

فىالطهفلبتنشئةطوعازوحادفيهايقوممنازلوهي

عادةالبحثويتمالنفقاتلهماتدفعأنمقابلألصرتهما،

أسرةإيجادتعذرفإن،دائمةبصفةالطف!!تتبنىأسرةعن

يتولىحيثجماعيةدارفىيوضعفإنه،يتبناهأبأوتربيه

وتوفر.الأطفالمنمحدودعددرعايةمتخصصفريهت

لهذهاللازمالتمويلالحكوميةوالوكالاتالدينيةالمنظمات

الدو

إليهموالإحسانوتربيتهمالإسلامفيالأيتامرعايةأما

فىالزمانمنقرناعشرأربعةمنذالإسلامعليهحثفأمر

رقولى:ذ!كسكل!تدالىشحئرسولح!تالتكافلينظامه

يعنيبأصبعيهوأشار(كهاتينالجنةفياليتيموكافل)أنا

المحاري.رواه،والوسطىالسبابة

.الطلاق؟الزواجبمصربمالشرعيةالجمعيةأيضا:انظر

آخر.وفلزالزئبقمنالملجمسبيكة!.الملجم،

فلزيةأخرىوملاجمالفضةالأسنانأطباءيستحدم

التي-الملاجمهذهوتصبع.الأسنانتجاويفلملءالأساس

ويغلف.دائمةصلبةحشوات-البدايةفيطريةت!صن

بالزئبق.الكهربائيةالبطارياتفىالخارصينألواحالمنتجون

سوائلفيالخارصينذوباننسبةبتخفيضالملجمويقوم

العمل.عنعاطلةأجطارياتاتكولىعندماالبطارية

علم.،الفلزات:أيضاان!

القديمةالعصورمنذاستخدمهششفافمعدنالملح

المبأيضايستخدم،واليوم.لحفظهومذاقهالطعاملإعطاء

والمنتجاتالكيميائيةالموادمنكبيرعددصناعةفي

الكيميائية.

واسمهوالكلور،الصوديومعنصريمنألميىيتركب

واسمه"د!أاحالجزئيةوصيغتهالصوديومكلوريدالكيميائي

فىصافيةبلوراتالمبكلادةوي!ضن.الهاليتالمعدني

الملحفيوالشوائبتقريبا.التكوين!صاملةمكعباتشكل

وأأصفرأورمادياأوأبيضيكونقدالذياللونتعطيه

الحقيقةفيولكنه،أبيضأيضاالمائدةملحويبدوأحمر.

شفافة.مكعباتمنيتكون

الموجودةالترسباتذلكفيبما-الميىكلومصدر

البحارمنالمالحةالمياهأيبمالأجاجهو-الأرضتحت

الملحترسباتأنوالواقع،الاخرىالمائيةوالأجساموالبرك

البحرمياهبتبخرالأرضتحتت!صنتقدالانالموجودة

اسشين.ملايينمنذ

للمبفىمنتجينأكبروالصينالمتحدةالولاياتوتعد

وكنداألمانياأيضاالملحإنتاجفىالرائدةالدولومن،العالم

والمكسيك.والهند

الإنساندمويحتوي،الجيدةللصحةضروريوالملح

حتىملح،الجسمخلايافييكونأنيجبكما،الملحعلى

بعضأنغير.صحيحةلطريقةوظائفهاتؤديأنيمكنها

الصوديوممركباتأو،الملحكثرةأنأوضحتالدراسات
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فيالارتفاعإلىتؤديأنيمكن،الإنسانطعامفيالأخرى

يقللواأنالناسمنكثيريحاول،السببولهذا.الدمضغط

الناسبعضيمستخدمكما،يتناولونهالذيالملحمقدارمن

.الصوديومعلىتحتويلاالتيالملحبدائل

الملحاستخدامات

الكيميائيةالصناعةتستهلك.الكيميائيةالصناعةفي

لإنتاجرئيسيةبصفةوتستخدمه،الملحمنالكمياتأكبر

يتفككأنيمكنالملحءفجزي.أخرىكيميائيةمواد

والكلور.الصوديوممنتجاتمنمجموعةلصنعويستخدم

مركباتلصئأحدالملحمنكبيرةكميةوتستخدم

التجارية،الصوديومكربوناتأوالصودايسمىالصوديوم

.والصابونالزجاخصناعةفيأوليةبصفةيستخدمالذي

تستخدمحيث،الملحمنأيضاالكلورمركباتوتشتق

ومضاداتوالبلاستيكالورقصناعةفيالمركباتهذه

والسوائلالتجميدومفطداتالتنظيفوصائلالاظت

التقنية.فىتستخدمالتيالأخرى

تنخفض،الثلجمعالملحيخلطحينماللتجمد.مزيلا

لينصهرالطرقاتعلىالملحينثرولذلكالثلجتجمددرجة

الملحمنكثيريستخدمالبلادبعضوفي.والثلجالجليد

.الغرضلهذا

منصغيرةمئويةنسبةتستخدم.الطعامصناعةفي

.الطعامتتبيلفىالعالميستهلكهالذيالملح

عددفيأيضاالملحيستخدم.أخرىاستخدامات

صقل:ومنها،الأخرىوالعملياتالمنتجاتمنكبير

النفط،وتكرير،والأدوية،المواشيوإطعام،السيراميك

النسيجوصباغة،الصحيالصرفمياهومعالجةوالتبريد،

الماء.عسروإزالة

الملحيأتيأينمن

الأمطارمياهلأنمالحالبحرماءالبحر.منالملح

فيوالكلورالصوديومعلىتحتويالتيالمعادنتذيب

البحر.إلىالمعادنهذهالأنهارتحملثموالتربةالصخور

الميح.علىللحصولطريقةأقدمهيالبحرمياهوتبخير

الملحالمتبخرالبحرماءمنيأتيالذيالملحيسمىماوغالبا

الشمسى.

معادن%أونحوملحا2%5.منالبحرماءويتكون

والبوتاسيومالكالسيوممركباتمعظمها،أخرى

أعمالطريقعنتجارياالملحعلىونحصل.والمغنسيوم

خلالالملحبتحريكوذلكالبحر،لماءالشمسيالتبخير

الموجودةالخ!ةالمعمادنفتترسبالتبخيربركمنمجموعة

وتترسب.مختلفةبمعدلاتالماءعنمنفصلةالبحرماءفي

تتركوبذلك،الملحيترسبأنقبلالأخرىالمعادنمعظم

طريقةالتفريغحوضتبجر

جودةذيمبنقيلإنتاج

.الطعامفيلاممتحدامهعالية

حلالالملحىا-لمحلوليضخ

ضحمةحزاناتمنسلسلة

التفريغأحواضعليهايطلق

المحلولويغلى(.اليمين)إلى

فيبقوةيخضتمالملحي

العمليةهذهتشكل.الأحواض

الملح،منصغيرةمكعبات

حيثالأحواضقاعفيتستقر

وتحفف.تحمع

التكوين.جيدةمكعباتتشكلالمبحبلورات

بركةمنالبحرماءيتحركبينمامتخلفةالمعادنهذه

نحوالطريقةهذهتنتجهالذيالملحمعظموفي.لأخرى

النقي.الصوديومكلوريدمن59-89%

منوا!اإمداداشمسيأالملحترسيبعمليةوتتطلب

ومناخاالتبخير،لبركواسعةأرضيةومساراتالبحر،ماء

الملحكمياتمعظموينتجبالتبخير.ليعجلجافاحارا

وإيطالياوالهندوفرنساالصين:منكلفيالشمسى

وأسبانيا.واليابان

طبقاتفيالموجودالملحيسمى.الأرضمنا!للح

تكونتوقد.الصخريالملحالأرضتحتكثيفةصلبة

منذالمحيطاتمنكبيرةلأجزاءالتبخيرطريقعنالترلحمبات

مثلمعادنلترسباتمرافقةتوجدوهى.السنينملالين

أيضاالموجودةالبوتاسيوموكربوناتالكالسيومكربونات

البحر.ماءفى

،قارةكلفىالأرضتحتالملحترسباتوتوجد

النمسافيشهرةالأكثرالترلمسباتمنالعديدويوجد
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المبحإنتاجفيالرئيسيةالدول

اطبالحسويإنتاح

......................المتحدةالولايات

متريأص34لأ784لا...

".................الصير

متريأص00000052

ا.........ألمانيا

متريط!000.25131

"........كمدا

ممريطر00015411

.......الهند

متريطر.305،!000

......اساأمشرا

متريطر)0.8.لأ...

"....المكسيك

هـريأصر7"6....

--كا،.أم299احامألأرقام

لأسهـ!جة.اختحدةاش!لائجتاطمعادر،الأ!ري!صاا!فالمصدر

كلالزوارآلافأهلحيةاالمناجمهذهبعضوتجذبوبولندا،

التبخيرطريقعنالملحإنتاجيتمأسترالياوفى.عام

منأقلالمببدرجةإنتاجويتمالبحرلماءالشمسي

المياهدلتاومنطبيعيا،الموجودةالملوحةشديدةالبحيرات

الملوحة.شديدةالجوفية

تسمىتكويناتفيالمبحترسباتبعضوتوجد

،الأخرىالمعادنمعظممنأخففالملح.الملحيةالقباب

حينماالملحقبابرتتكون.عاللضغطتعرضإذاويطفو

الصحوروتخترقأعلىإلىالصخريالملحطبقاتتنساب

فوقها.

:الأرضمنالملحلإزالةأساسيتانطريقتانوهناك

حالةوفي.المحلولرتعدينوالأعمدةالحجراتتعدين

الأرضفيأعمدةتغمر،والأعمدةالحجراتتعدين

يزيلثم،بالحفاراتالملحصخورالمناجمعمالويكسر

بينهايفصلضخمةغرفاتاركينالملحكتلالمناجمعمال

كميةنصفيتركأنالطريقةهذهوتتطلب.الملحأعمدة

معلوماتعلىوللحصول.أعمدةبمثابةتتخلفالمبالتي

الفحمانظر:،والأعمدةالحجراتتعدينحولأكثر

.الحجري

،الأرضفيبئرحفرفيتمالمحلولتعدينحالةفيأما

داخلمركزيةصغيرةأنبوبةبمالثقبداخلأنبوبتانوتنزل

حتىالمركزيةالأنبوبةأسفلالعذبالماءويضخأكبر.أنبولة

المبليكونبعضالماءويذيب.الملحيةالترسباتإلىيصل

السطحإلىالمحلولهذايضخث!ا،الملوحةشديدمحلولا

الملوحةشديدالمحلولوينقلالخارجيةالأنبوبةخلال

التفريغأحواصتسمىخاصةأجهزةفييبخرأوكسائل

الصلب.الملحلتكوين

المائدةملحيحضركيف

التبخير،أوبالتعدينلممواءالملحعلىنحصلأنبعد

المبويطحن.يسحقثمالنوعيةأج!!منيفرزفإنه

ويستخدم.الجسيماتحجمحعسبعيناتإلىويقسم

جسيماتإلىيطحنوالذي،احاليةاالنوعيةذوالملح

وذالملحذلكويتحول،للمائدةكملحدقيقة

الرطوبة.ارتفاععندكتلإلىأسدقيقةاالجسيمات

تمنع)مادةالتددقحرةمادةالمصسعونيضيفولذلك

التدفقحرةالموادوتتضمن.تعبئتهقب!!إليه(الملحتكتل

،الكالسيوموكربونات،المغنسيومكربوناتالمعروفة

نأوالواقع.الكالسيوموفودمسفات،أكاسميوماوسليكات

الرائحةوعديمةاللونعديمةالمركباتهذهجميع

.ضارةوغيرأ!هعما،أار

المستهلكونيشتريهالذيالملحمنال!ضيريحتويو

يوديدأوالبوتاسيوميوديدإضافةتتمحيث-اليودعلى

حالةالإنسانغذاءفياليودنقصعروينتج.الصوديوم

ولكن.الدرقيةالغدةتتضخمحيتالدراقتسمىمرضية

وتساعد.الغدةتضخملمنعكافيةاليودمنصغيرةكميات

منكثيرةأعداداالطعامملحإلىاليودمركباتإضافة

يحتاجونه.الذياليودعلىالحصولفيالناس

الملحتاريخ

وكان،القديمةالعصورمنذثمينةسلعةالملحكان

الصينيونوكان.أوقيةمقابلأوقيةالذهببهيستبدل

فيالملحمنمصنوعةعملاتيستخدمونالقدامى

المتوممط،الأبيضالبحرحولثثيرةمناطقوفي.التداول

عدةوفرضت.متداولةعملةتستخدمالملحأقراصكانت

الملح.علىأيضاالضرائبقديمةحضارات

الجافة،الساحليةالمناطقكانتالقديمةالعصوروفي

تحيطكانتالتيتلكخصوصا،للملحرئيسيةمصادر

الأولىالتجارةطرقتركزتوقد.المتوسطالأبيضلالبحر

ومصر.واليونانوإيطالياألحمبانياعلى

الملح.نقلبغرضالقوافلوطرقأطرقاأوائلوشقت

فأصبحت،والبندقيةوبيزاجنوهمثلالمدنمنعددونما

المج.لتجارةمراكز

ساحلقربالناسبدأ،الميلاديالرائكلشرالقرنوفي

إليهاحتاجواالذيالملحتجارةأوروباشمالفيالشمالبحر

الأسواقإلىنقلهايمكنحتىوذلك،الأسماكلحفظ

بغليالملحعلىالناسحصل،لاحقوقتوفي.الداخلية



بجواروالبلدأتالمدنمنكثيرونمت.المالحةالينابيعمياه

أوروبا.جمئأنحاءفىالينابيعتلك

الملح،علىللحصول،المالحالماءغليعمليةوتتطلب

المشكلةهذهولكنالوقود.خشبمنكبيرةإمدادات

بدأأنبعدالميلاديعشرالثامنالقرنفيجزئياحلت

إنجلتراأصبحتالحينذلكومنذ.الفحمالمشخدامانتشار

مخزونهاوفرةإلىذلكويرجع،العالمفىللملحمنتجأكبر

الفحم.من

تقنيةأدخلت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوفى

الأولىالابارمعظموحفرت.الملحإنتاجفىالعميقالحفر

فيفعلاتستخدمكانتالتيالملحينابيعنوعيةلتحسين

منالملحإنتاجوبدأ.جديدةابارعنالملوللكشفإنتاج

عشرالتاسعالقرنأواسمطفيالأرضتحتمناجم

.الميلادي

طبقاتمعرفةفيثورةإحداثفيالحفرساعدوقد

متزايدةاكتشافاتإلىالجديدةالمعرفةهذهوقادت،الأرض

الملح،اكتشافأدىكما.والنفطوالبوتاسالملحعن

وصناعةالبوتاسصناعةبروزإلى،مباشرةغيربطريقة

النفط.

تخزينإمكانعديدةحكوماتتدرس،واليوم

.الأرضتحتالموجودةالملحمناجمفيالمشعةالنفايات

جيدةمواقعتجعلهاعديدةخواصالملحلمناجمأنوالواقع

المناجمهذهظلتفقد،المثالمحبيلوعلى.المشعةللنفايات

الملحمناجممعظمتوجد،كماالسنينلملايينوجافةمستقرة

الحرارةالمبأيضاويمتصتماما.الزلازلفيهاتندرمناطقفي

تتكونالتيالصدوعلرأبمناسبأنهكمابه،يحيطمما

.الجدرانفي

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

المحيطالأغذيةحفظ

الكيميائيالملحالسمكصناعة

العطحق

الصوديومكبريتاتمنكيميائيمركب!جلوبرملح

عندماءمنبهاماالكبيرةالشفافةالبلوراتتفقدوالماء.

منكثيروتحتوي.أبيضمسحوقالتصبحللهواءتعرضها

ملحعلىالمعدنيالثنارديتومعدنالبحروماءالمعدنيةالمياه

هونياديالمسمىالمسهلمكوناتأحدأنهكماجلوبر،

المسابعالقرنمنذمسهلاجلوبرملحاستعمل.جانوس

الألمانىالكيميائيقامأنبعدمعروفاوأصبح.الميلاديعشر

فيلاستخدامه،مرةلأولبتحضيرهجلوبررودلفجوهان

الطب.مجال

.الأملاحأيضا:انظر

901العضويالملح

الطرطريك.حمض،الأملاحانظر:.روشيلملح

العربيةالبلادفيالبريالنباتان!:.لتمجرة،الملح

(.الملح)شجرة

با3الكيميائينعنديعرفمعدنالصخريالملح

الصخوركهوففيوينتجش(()30البوتاسيومنترات

صناعياالصخريالملحيستخدمالنتر.أيضاويسمىالجيرية

.والأسمدةوالمتفجراتالرصاصوعبواتالثقابلصناعة

التحليليةالكيمياءفيكاشفاالكيميائيونويستخدمه

الصواربالسائل.وقوددوائرفيمؤكسداأيضاويستعمل

وألهالونلابلورأتشكلعلىالصخريالملحينتج

الماءفييذوبوهو.بلوريمسحوقأو،اللونبيضاء

بتفاعلويصنعتقريبا،م5337الحرارةدرجةفيوينصهر

حامضمعأوالصوديومنتراتمعالبوتاسيومكلوريد

أخرىمعادنعلىالصخريا!للحأسمويطلق.النيتريك

نتراتمنيتكونالذيالتشيليالصخريالملحأهمها

وحمضالسمادإنتاجفىويستخدمي!!دلا(.)30الصوديوم

وأالجيريالصخريوالملح.البوتاسيومونتراتالنيتريك

24)30*(،ح(كاسميومنتراتهوالنرويجيالصخريالملح

إنتاجفيويستخدمالجيريالحجرمنيصنعوهو)02+.

.أخرىوكيميائيات،والمتفجراتوالثقابالأسمدة

الملحبمارياباسمأحيانادم(،كا!)2)30الباريومنتراتوتعرف

)5،كاأالباريومأكسيدصنعفيوتستخدمالصخري

الخضراء.الناريةوالألعاب

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.عشبة،الملح

(.الملح)عشبة

العضويةالمركباتمنمهمنوعالعضويالملح

فىكبيرةبدرجةالأمشريوجدالأستر.أيضايسمى

يعطيوهو،والزيوتالدهنياتفيوخاصة،الطيعة

منا!لنثيلوخلات.للفواكهوالطعمللأزهارالروائح

بعضوتعد.البستانيالنعنعزيتفىوتوجدالأسترات

أنواغاالنحلوشممعالشفالكرنوبيمثلالواقيةالشموع

.العضويالملحمن

(ح-)5الكربونيل،بمجموعةالأستراتتتميز

مجموعةو"!"يمثلحيث*ولههحولالعامةوصيغتها

معالأحماضتتفاعلعندماالأستراتوتتكون.كربونية

حمضمعالإثيلىالكحولشفاعلفمثلا.الكحولات

ويتفاعل.3+ح(حههحث!2)3الإثيلخلاتلينتجالخليك

نتراتلينتجالنيتريكحمضمعأيضاالإثيلىالكحول

.عضويغيرملحايعدالذيح(5+2ي!ه)20الإثيل



الكيميائيالملح011

مقاعدةتتعادلحينينتجكبمرالكدحيائيالملح

القاعدةشيالموجودالفلزيح!!التفاعلهذافي.حمض

المائدةملحس!صنفمثلا.الحمضشيالهيدروج!تمكان

هيدروكسيديتعادلح!ت،الصوديومكلوريد،العادي

ملحويتكون.كلوريكالهيدررحمضمعالصوديوم

أصسيومالكاهيدروكسيديتعادلحينأصمعيومالكاكربونات

الكيميافى.التعادلانظر:.الكربونيكبحمض

حيث،الكيميائيةالمر!صاتأهممنالأملاحاتعتبر

الصماعيةال!سميائياتمنالعديدصنعفيتستخدم

صنعفييستخدممتلاالصوديومفكلوريد.والزراعية

أصابونواالرايونحريرصناعةفيتدخ!!التيالكيميائيات

الأمونيومنتراتملحويستخدم،عديدةأخرىومنتحات

أخباتاتاوتحتاج.أضربةاإلىالنيتروج!تأجضي!الأ!عمدةفي

شمثلا.صحتهاعلىأضحاففأمختلفةأملاحإلىوالحيوانات

الأيوناتأصبوتاسيوماحلوريدوالصوديومينئثلوريد

الحلاياأجهاإتحتاجا!كهربائيا(المشحونة)الذرات

العصبية.

.الأملاحمنأنواععدةعليالأرضرقشرةتحتوي

فىيوجدحيثوفرةالانواعأكثرالصوديومكلوريديعتبر

كرلوناتملحأما.المحيطاتوفىكبيرةأرضيةتر!عبات

أصدافوفىالجيريالحجرفيفيوجدالكالمسيوم

المالحةالطيعيةالتر!مباتومن.أجمحريةاالحيوانات

المتحدةلالولاياتال!جرىليكسعولتبحيرة،المشهورة

المبالنابخويسمى.روسيافي!ميبرياوتر!عباتالأمري!جة

ويعتبرعادياملحاوحمفرلقاعدةأش!صاملاالتعادلعن

عنينتجوقدعاديا.ملحا)4023!ي!أ(أ!حوديوماسلفات

وتحتوي.مبقاعديأوحمضىملحالكام!!غيرالتعادأ!

فيكماالهيدروجينأيوناتعلىالحمضيةالأملاح

لأملاحاوتحتوي،ولءل!(ح)30يوملصموداتبونابي!ص

كلوريدفيكماالهيدروكسيلجذرعلىأغاعديةا

طح)+ه(أكاأ.22)+ه(زكاأو)صاحالقاعديالبزموت

موجبةوأخرىسالبةأيوناتالمبكللىبلورةتحتويو

التش!سيلاتهذهوتسمى.ومتعاقبةمنتظمةتشكيلاتفي

تتحررالماءفيالملحبلورةبتذروعندما.الأيونيهالشبكة

.المحلولفيبحريةوتتحركالأيوناتاهذه

نوعينمنالصوديومكلوريدمثلالبسيطا!للحيتكون

وعندما.سالبوالاخرموجبأحدهماالأيوناتامن

عنالناتجةالمادةفإنبلورةأجمسيمةأاالأملاحامناثنانيكون

مبثنائيوهو،الشبويستخدم.ثنائياملحاتسمىذلك

فى،البوتامميوموكبريتاتالألومنيومكبريتاتمنيتكون

ان!:.الجبسيةالقوالبتقويةوفيالإمعمنتصناعة

الشب.

يتاتلحبرا

لحبريتيدا

!داتلكرا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النيتريتالكلوريد

لوجينالهالشراتا

طاقميشكدونالذينالدبدومامميينالموظفينأحدالملحق

مجالفيالأخرىالدولإحدىفيبلدهليمثلالسفارة

وأالبحريةأوالجيشفيضابطالغالبفيوالملحق.مع!ت

وأالبحريأوالعسكريالملحقعليهويطهلق.الجويةالقوات

وأزراعياأوتجارئاملحقاالسفاراتبعضوتعين.الجوي

لبعضالملحقينترسلالكبرىالأقطارمعظم.عماليا

فيالعلميةللبحوثملحقينتحددالدوأ!وبعض.الأعمال

المهمة.سفاراتها

الثقافيةبالشؤونيهتمثقافيملحقسفارةل!ص!ث

ترافقالغالبوفي.المضيفأجلدافىلمواطنيهوالاجتماعية

العالية.الرسميةالبعثاتأوالسفراءالثقافيةالملحقية

سكرتيرا.يعملمناجباترتشابهشواجباتهما

-3091هـ،ا937-1321)كرم،ملحم

ولد.لبنانيوأديبصحفىكرم،ملحمكرمأم(.!95

القصةكتابةيزاولالأولشبابهمنذوبدأالقمر،ديرفي

الصحففيإنتاجهبواكيرو!نشر،والطويلةالقصيرة

بتوقيعاتوالتعليقاتالأخباري!ضبكانكما.المحلية

صحففىينشرأخذثمالأنظار،اإليهالفتتمستعارة

إلىالصغير()ايلأخطلالخوريبشارةدعاهحتىبيروت

.البرقتحريرفيمعهالإسهام

مجلةلهافأنشأ،تستهويهكانتالقصةكتابةأنغير

جديدةبقصةيغذيهاوكان،وليلةليلةألفهيأسبوعية

!دمماوليلتينليلةألفمنهاأصدرحتى،أسبوعكل

تحتجبولم.القصةأميرهذأ:عنهليقولتيمورمحمود

السياسيةجريدتهأصدرحتىالصدورعنوليلةليلةألف

الفرنسي.الانتدابمقاومةفيدورلهاكانالتيالعاصفة

العناقيدبمقطافيزيد،دمعة:القصصيةمؤدفاتهمن

قهقهةبمالبنينأمالمصدور،بمالقريةأشباح،قريشعقر

الشرود.اللحنالجزاربم

تدورطويدة،قصصيةقصيدةالشعريةالملحمة

عاديين،غيرلأبطالالبطوليةالأع!الحولموضوعاتها

الملاحممنكثيروفي.الترحالأوالحربفيوأشخاص

،والرومانالإغريقعندالحالهوكما،الأسطوريةالشعرية

والاخرإلهاأبويهأحديكونكأن،إلهنصفالبطليكون

وأبطلحولالىضمعريةالملاحمأنماطبعضوتدور.بشرا

نمتكيفأوشعبنشأكيفمنهاكثيرويروي.حدث



طويل،زمنخلالمجهولونأناسالملاحمألف.أمة

الشعريةالملاحموتعودواحد.مؤلفألفهاأخرىوملاحم

منتغنىالبدايةفيكانتحيث،التاريخماقبلفترةإلى

المغنيوكان،وتريةالةعلىالعزفبمصاحبةشعراءقبل

الحكايةنمطمتبعايغنيكانكمافيها،سطركليؤلف

أوصافايحفظمغنكلكانولكن.التأليففىالتقليدية

فياستخدامهايمكن،معينةومشاهدوعباراتوحوادث

الصياغةالتأليففيالأسلوبهذاويسمى،الأبياتتأليف

الشفهية.

بالإلياذةالغربيالأدبفيالملحمىالشعربدأ

كتبهماقدالعملينهذينبانالباحثونويعتقد،والأوديسة

قبلالسالغالقرنفىعاشأعمىيونانيشاعروهوهومر

التيالأشعارمننمطإلىالملحمتانهاتانوتنتميالميلاد.

علىالاخروجزؤها،التاريخيةالحقيقةعلىمنهاجزءبنى

الأدبنقادوضعوقد.طروادةبحروبالمتصلةالاسطورة

علىمبنيةالشعريةللملاحمقواعدواليونانيونالرومانيون

هذهنصتوقد.تابعيهأهمفيرجيلوأسلوبهومرأسلوب

،الأحداثمنتصففىالملحمةبدءوجوبعلىالقواعد

قدأحداثهامنكبيرجزءيكونأنبعدالقصةتبدأأنأي

وأنرفيعبأسلوبيكتبواأنأيضاالشعراءعلىوكانوقع.

منهايطلبون)الميوزأت(،الإلهامآلهةإلىبالابتهاليبدأوا

الميوزات.انظر:.الإلهيالإلهام

والرومانيةاليونانيةالشعريةالملاحمقواعدأهملتوقد

الملاحمبكتابةالشعراءوقام،الوسطىالعصورخلال

العصورفيالمهمةالملاحمومن.طبيعيبأسلوبالشعرية

الثامنالقرنفيبيرولفالإنجليزيةالملحمةالوسطى

عشرالثانيالقرنفيرولانأغنيةوالفرنسية،الميلادي

،أم041عامحواليالسيدقصيدةوالأسبانية،الميلادي

الملاحماكتشافأعيدالميلاديعشرالسالغالقرنوبحلول

ميلتونجونالإنجليزيالشاعروقام.الرومانيةالشعرية

الفردوسالشعريةملحمتهفىوفيرجيلهومربتقليد

أسهمعشرالثامنالقرنبدايةومعام(.)667المفقود

فى-الرواياتوخصوصا-الوأقعيالنثريالأدبرواج

الملحمي.الشعرتراجع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

إدموندممبنسر،الإلياذة

السيدلإنيادةا

لشعرايسةودلأا

لهيةل!ايالكوميدابيوولف!

ملحمة،تارابهالمهااملحمة،مشجلجا

جون،ميلتونناياممارا

غنيةأ،لسبلونغانرولا

111نيابر،نىملرو

رئيساأصبح(.-أم)939بريانروولي،

ملرونىاختير.ام399و4891عاميبينكندالوزراء

عاممنيونيوشهرفيالتقدميالمحافظينلحزبزعيما

.ام839

محامياملرونيكانللحزبزعيمااختيارهقبل

سياسيمنصبلأيأنتخبقديكنولمتنفيذيا،ومديرا

عامانتخاباتفيلعماحقنصرإلىالمحافظينقادولكنهقط،

.أم849

رئاستهفترةبدايةفىالمشاكلمنالعديدملرونىواجه

وظلتضعيفاالاقتصاديالنموكانحيث.الأولى

بقدرالفيدراليةالميزانيةعجزوزادمرتفعةالبطالةمعدلات

كبير.

عامنوفمبر21فيعامةانتخاباتلإجراءملرونيدعا

مجلسمقاعدبأغلبيةالتقدميونالمحافظونفاز.أم889

فى.الانتخاباتبعدللوزراءرئيساملرونيوأستمرالعموم

فيدراليةميزأنيةملرونىحكومةاقترحت،أم989أبريل

بحلولالنصفإلىكنداميزانيةفيالعجزلخفضمصممة

.ام499عام

لتعديلخطةملرونيو!أم،199عاموفي

إقليمانفصالدونللحيلولةخطخههدفتوقدالدستور.

الاستقلاليةالأصواتتزايدبعدخاصةكنداعنكويبك

تعديلاتأيةإجراءالكنديالشعبوعارض.الإقليمفي

نفسوفي.ام299أقيماستفتاءبمقتضىالدستورعلى

أمريكالدولالحرةالتجارةاتفاقيةملرونيأيد،العام

والمكسيك.المتحدةوالولاياتكندابين)نافتا(الشمالية

الكنديةالأمريكيةالاتفاقيةعلىالاتفاقيةهذهبنيت

إلغاءإلى)نافتا(الاتفاقيةهذهدعتوقد.الحرةللتجارة

فيتقابلاريحانرونالدالأمريكيوالرئيعي!(الصورةيمين)في،ملرونى

اتفاقياتالزعيمانوقعالاجتماعأثماء.ام859عامفيكويبكمدينة

.أخرىوموضوعاتوالدفاعبالتجارةمتعلقة
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البلدينبينالتجاريةوالحواجزالتعريفاتجميع

والم!سسيك.

رئاسةمنملرونياستقال،أم399يونيووفي

خلفه،وقد.التقدميالمحافظينحزبزعامةومنالحكومة

كامبل.كيم،المنصبينفي

،المقوىالورقأوالورقمنمطبوعةصفحةالملصق

بسيطةرلعسالةالملصقاتمعظموتنقل.عاممكانفيتعرض

الملصقاتتعلنوقدالصور.أووالرسومالكلماتبنتجمع

المعارضأوالأفلامأوالمسرحياتمنمعينةاحداثعن

تبلأو،تجاريةمنتجاتعنتعلنأنيمكنكما.الفنية

لمميالعمية.رسائل

أ!انشأ،بسيطةأش!صالعلىالنموذجىالملصقويركز

معظماوتكون.الانتباهلجذبكبيرةوأحرف،مشرقة

وتعلق.بعيدةمسافةم!تشاهدبحيثكبيرةالملصقات

أس!جمماالشوارعفىأخرىأماكنوفي،الجدرانعلىغالبا

الحجما،كبيرةحصثيرةملصقاتوثمة.بسهولةالعامةيراها

الملصقاتوتصنع.الإعلاناتلوحاتعلىتعلقبحيث

وأالحجريةبالشاشةالطباعةأوالضوئيبالتصويرعادة

الحريرية.بالشاشةالطاعة

العذائية.المشحاتبعضعنليهيعلرملصق

الأوروبيينالفنانينعندشائعاالملصقاتتصميمأصبح

الفنانبدأ،أم866حواليففيعشر.التاسعالقرنفي

كبيرملونملصقألفمنأكثربإنتاجشيريهجولالفرنسى

كانحطالتيالملونةالحجريةالطاعةباستخدام،الحجم

عشر،التاسعالقرنمنالتسعينياتقفي.الاختراعحدسة

شهرةلوتريكتولوز-دوهنريالفرنسيالفناناكتعسب

التيللملصقاتالواضحةالجميلةتصميماتهبسب!

منعددوصمم.الرقصوقاعاتللمسارحصممها

أنهاعلىجمعهاتمملصقاتالعشرينالقرنفيالفنانين

فمية.أعمال

الدعايةبولندا،الهند،،الصين،الإعلانأيضا:انظر

السياسية.

وأ،الطيبةغيرالروائحتزيلمادةالجورائحةملطف

الجو،رائحةملطفاتومعظمرائحتها.منتخف!

الانتشارمنالكريهةالروائحتمنعأي،حاجبةملطفات

الشموع،البخورالملطفاتهذهوتشمل.زكيةرائحةبنشر

ملطفاتأماالعطر.والهلامالعطروالرشالق،العطرية

الجسملممطحعلىفتوضعا!لطهراتتسمىالروالإلتي

الكريهة.الروائحتسببالتيالبكتيريافيهتعيشالذي

البكتيريا.قتلطريقعنالنتنةاشوائحالمطهراتهذهوتزيل

وتزيل.معطرةمادةعلىأيضاتحتويالمطهراتمنوكثير

وبيروكسيدالبوتا!ميومبرمنجناتمثلالكيميائيةالمركبات

وفي.الأكسدةطريقعنالكريهةالروايعالهيدروجين

المطهراتعنالناجالأكسجينيزيلالأكسدةعملية

التيالكيميائياتمعالاتحادطريقعنالروائحالكيميائية

الكريهة.الروائحتسبب

تستخدمالكبيرةالمبانيفيالكريهةالروايحولإزالة

للهواء.منقياتالآليةالملطفاتومعظم.الاليةالملطهفات

التيالنقيةغيرالأشياءالهوأءمنتزيلالأجهزةوهذه

خلالمنالهواءويسحب.الكريهةالروايحتسبب

التيالهواءمنقياتوفي.مراوحطريقعنالأجهزة

فيأسلاكتعطىالكهروستاتية،المرسباتتسمى

المحمولةالجسيماتإلىموجبةكهربائيةشمحنةالجهاز

تحجزثم.الكريهةالروائحتحسببوالتيبالهواء

سالبةألواحفيموجباشحناالمشحونةالجسيمات

للهواء،أخرىمنقياتوهناكالجهاز.فىالشحنة

الحكأجهزةأنواعأحدوفي.الحكعمليةتستخدم

لتمركريهةروائحجسيماتعلىيحتويهواءيضغط

فيالجسيماتهذهوتذوبآخر.لممائلأيأوماءخلال

الهواء.منالكريهةالرائحةتختفىوهكذا،السائل

الهواء.منقىانظر:



311لملفافا

مثل،الرياضيةالألعابفيهتمارسواسعميدانالملعب

الميدانيحاطوقد.التنسوكرة،السلةوكرة،القدمكرة

ومشاهدةللدخولرسومالجمهورعلىوتفرضببناء،

شكلعلىنظمتمقاعدعلىالملعبويحتوي.المباريات

وكرة،الكريكيتألعابمنهاالمتفرجونيشاهد،صفوف

الملاكمةومبارياتالرياضيةواللقاءاتوالرجبي،القدم

أضخم.المهرجاناتمثلالأخرىالعامةوالأحداث

بتشيكيا،براغفيستراهوفملعبالعالمفيالملاعب

كلويتسعبالبرازيلجانيروريوديفيماركاناوملعب

ناصرامشادوملعبشخص.000.002منلأكثرمنهما

فهدالملكواستادألفمائةمنيسئأكثرالذيبمصر

.متفرجألفستينمنلأكثرويتسعبالسعودية

فيالمشيممباقمضمارالعالمفيالملاعبأوائلمن

المشهورةالأخرىوالملاعب.القديمةاليونانفيأوليمبيا

وفي،باليونانوأيبيدأوروسبأثينا،دلفيفىكانت

المدرجاتكانتالعادةوفي.الصغرىآسيافيإيفيسوس

لتوفرالملاعبتطوقالحصانحدوةشكلعلىالمبنية

المقاعدماكانتوكثيرا.للساحةواضحةرؤيةللمتفرجين

أثينافيالشهيرالملعببناءأعيدوقد.المدرجاتفوقتبنى

.أم698عامحديثةأوليمبيةألعابلأولواستخدم

الألعابالمفمار،،الكولوسيوم:أيضاأنظر

فهد.الملكاستاد،الأوليمبية

فولتيةذامتناوباتياراينتجكهربائيمحولالحثملف

منلفيفتانالحثولملف.أقلفولتيةذيتيارمنعالية

أكثرسعلكيةلفاتلهاثانويةولفيفة،أوليةلفيفة؟الأسلاك

منالمتدفقالتيارمقاطعةوعند.الأوليةاللفيفةلدىمما

حقلاالتيارهذأيصنعمتكررةبصورةالأوليةاللفيفة

المتغيرالحقلهذاويدفعاللفيفتين.حولمتغيرامغنطيسيا

الحثبسببالثانويةاللفيفةفيللسريانكهربائياتيارا

الكهرومغنطيسية.انظر:.الكهرومغنطيسي)التأثير(

الموجودةتلكمنبكثيرأعلىالثانويةاللفيفةفىوالفولتية

سلكيةلفاتهنالكلأنهذاويحدث،الأوليةاللفيفةفي

عليها.التأثيرالحقليستطجعمماأكثرالثانويةاللفيفةفي

اللفيفةبهتمدالذيالتيارمقاطعةبهاتتمالتيوالطريقة

الحثملفاتففي.الملفنوععلىتتوقفالأولى

محركاتفيالإشعالشمعاتلإشعالالمستخدمة

بنقاطالأوليالتيارمقاطعةتتم،المثالسبيلعلىالسيارات

فيالتوزيعجهازويغلقهايفتحهاميكانيكيةاتصال

غازلإشعالالمستخدمةالحثلملفاتبالنسبةأما.السيارة

التيارفإن،الزيتيةوالحارقات،النفاثةوالمحركات،الأفران

فيالمستخدمبالنوعشبيهةمغنطجسيةسؤازةيقماالأولى

قل!حديد

بسيطحثملف

ريئلمطاا

+1114

اللفيمةقاطع

مسمار

ا!تصال

اللولىإ

أ!!

داراتالحثملفاتبعضوتستخدم.الأبوابأجراس

الأولي.التيارلمقاطعةبترانزستورمزودةإلكترونية

.الإدثعالالتيار؟:محولأيضاانظر

إحدىتمثلوهى.الأحمالدرفعتستخدمآدةالملفا!

أهممنوتعدقديما،طورتالتيالبسيطةالستالآلات

منالملفافأنواعأبسطيتكونالتارلقفيالاخترأعات

المحور.نفسعلىتدورانبحيثعجلعلىمثبتةأسطوانة

.الذراع،الرافعةأنظر:.الأولالطرأزمنرأفعةوالملفاف

قطرنصفويمثلالارتكاز،نقطةالأسطوانةمركزيمثل

الذراعالعجلقطرنصفويمثل.الحملذراعالأسطوانة

عنبدلآإدارةذراعأحياناويستخدم.القوةعليهتؤثرالتي

العجل.

علىقدرتهفىالملفافمزاياأهمتتمثلا!للفاف.مزايا

تحديدويمكن.البشريالجهدمنبقليلثقيلةأحمالر!

نص!فيالقوةضربحاصل:بالقانونالاثنينبينالنسبة

قطرنصففىالحملضربحاصليساويالعجلقطر

نألنفترض،معادلةإلىالقانونهذاولاختصار.الأسطوانة

عو،الحمللو،العجلقطرنصفنو،القوةيمثلق

الأسطوانة.قونصف

ع*ل-ن*ق:إذن

-لأو

قع

إلىلالحملنسبةفيللالةالميكانيكيةالميزةوتتمثل

نصففيهيكونمثالأنعرضدعنا.الالةانو:.قالقوة

سم،2عالأسطوانةقطرونصفسم،02نالعجلقطر

تكونأحتكاكوجودعدمحالةففى.كجمأ.لوالحمل

02-أ:المعادلة
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أصقوةاتساويالمطلولةالقوةفإن02-ق02أنوبما

الفائدةوتكونواحد.كيلوجراملرفععادةاللازمة

.01أو01،قإلىلنسبةأي،الميكانيكية

فيالمستخدمالعاديالملفاف.الملفافاستخدامات

منبدلآتدويرذراعفيهيستخدمالابار،منالماءرفع

جردلوزنويكون.الذراععلىالجهداليدتطبق.العجل

أطولالعجلذراعيكونالطهحنحجروفى.الثقلهوالماء

فىمثلهاأيضا،مطلوبةأصسرعةالأنالتدوير،ذراعمنعادة

أطرا!أوأسنانتوضعالأحيانبعضوفي.القوةمثلذلك

جنزيرحولأوالمس!ت،العجلفيكما،العجلحافةحول

الدراجة.

الشغل.بمالمرفاعبمالسقاطةعجلةأيضا:انظر

الصينى.الكرنببمالكرنبان!:.الكر!سملفو!

المذاتذاتجديررهتؤكلنباتاللفتيالملفو!

اللفتأوالرتباخاسمعليهويطلق،اللفتبمذاقالشبيه

حصادشموأسذا،الحفتامنأقسىالنباتوهذا.الروسى

بالفيتاميناتعنيةأصفراءاوجذوره.العامبنهايةالمحصول

نأكماالنار.علىمحمصةأومسلوقةوتؤكلوالأملاح

أكلها.يمكنالمزرقةالخضراءالنباتأوراق

تقعالكنديةالجزرإحدىملفيلجزيرة6.جرير،ملفيل

وتقع.الكنديالشاطئشمالى،الشماليالقطميالمحيطفي

رصى!!و!،وباتهيرست،باتريكبرلسصيرتيبين

وتمتد2،كم42و...حوافيالجزيرةمساحةتبلغ

وحوالي،الغربإلىالشرقمنكم032حواليطولأ

إلىالشمالمننقطتينأقصىبينعرضا،كم002

أياممعظمملفيلجزيرةالمتجمدةالبحاروتحيط.الجنوب

والمنقبينالعلماءباستثناءبالسكانمأهولةغيروهي.السنة

الزائرين.

بريطانيبحريضابطوهو،باريوليمالسيركان

عامملفيلجزيرةإلىيصلأوروبيأول،ومكتشف

آمميا.إلىغربيشماليممرعنيبحثكانحينأم،981

الغربيةالشماليةالمناطقمنجزءاباعتبارهاالجزيرةوتدار

الكندية.

المنطقةنيملفيلجزيرةتقع.جريرة،ملفيل

ويفصلها.مباشرةداروينشمماشأمشراليا،منالشمالية

تبلمساحتها.ودانداس،كلارنسمضيقاالشاطئعن

أستراليالسكانمحميةوتعتبر2،كم000.6نحو

اللأصليين.

الروائيينأبرزمن.م(91811981)هرمان،ملفيل

أشهرمنواحدةوهي،ديكموبيكتبأمريكا.في

بشكلالكتابهذاإلىشهرتهترجع.الأدبيةالروايات

أدبيةإبداعاتهي،الأخرىاعمالهمنكثيرالكن،رئيسي

فيهاتمتزخ،المستوىعالية

والمغامرةوالخيالالحقيقة

البارعة.والرمزية

تجاربهعنملفي!!كتب

أحدجعلتهجذالة،بطريقة

فيشعبيةالكتابأكتر

علىأضفىوقد.زمانه

خصباخيالآمغامراته

جانبإلىفلسفيا،وشكلأ

ملفيلهرماناستعمالفيفائقةمهارة

الأمري!جة.الإنجليزيةاللغة

.نيويوركمدينةشيهرمانملفيلولد

الماليزيةالجزيرةشبهمنالغربيأسساحلاعلىولايةملقا

جوهور،الشرقومن،سمبلاننجريالشمالمنيحدها

ملكا.مضيقأيضاوينطقملقامفميقوالغربالجنوبومن

ملايويونالسكانمن%45هناك.والحكومةالسكان

الزراعة.فىمعظمهميعملهنود،8%وصينيون38%و

الولايةمجلمه!ويتألف.الحاكمهوملقاولايةرئيعه!

حكومة.،ماليزيا:انظر.مقعدا02من

الأرزملقافىالرئيسيةالمحاصيلأهمالاقتصاد.

علىيزرعالذيوالمطاطالسواحلفييزرعالذي

بتشجئالثمانينياتفىالولايةإدارةوبدأت.التلال

أكبرمنكانالذيملقاوميناء.الصناعيةالمناطقإقامة

منمحدوداقدراإلايمارسلاآسيا،فيالتجاريةالمراكز

ولهذالايصبللتطوير.ضحلوهو،الساحليةالتجارة

الماليزيالميناءعبريمرللتصديرالمنتجالمطاطمعظمفإن

المرمم.ملقاسلايىقصرفىموحودملقالمدينةالثقافىالمتحف



115ملقا

علىالإقليميةسلطاتهاتوسعتبرامسوارا،خليفةعهدموجزةحقائق

ملقا.مضيقجانبى.نسمةه"205/4:السكان

الخامص!القرنأوائلفىالإسلامملقاسكاناعتنق20أكم065،:المساحة

دينهمالهندمنالمسلمونالتجارنشرحيث،الميلاديعشرمدقا.:العاصمة

لانتشاررئيسيةنقطةملقاأصبحتثمالميناء.منطقةفيحاسنغاجا،آدورمدقا،:المدن

ر-ومجموعةالملايوجزيرةشبهأربءفيالل!!رم.اطاط،الارز:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الأساسحجروضعتملقاسلطةأنكما.الأرخبيل

وآدابالاجتماعيةوالبنيةالإدأرةحولالملايونظرلوجهات

البلاد.فيالسلوك

برتغالية،قوةاحتلتأم151هـ،179عاموفى

قصير.حصاربعدملقا،البوكركيديأفونسوبقيادة.والهلالالنجمةفيهملقاعلم

حيق،التجاريمدقامركزعدىالبرتغالطالحكمفقضىوشعار.الدودةديناللإسلام

مضيقعبرتمرالتيالسفنجميعإرغامالبرتغاليونحاولبمثلدرع،اليسار()إلى،النبالة

نأكما.عاليةرمموماعليهاوفرضواالميناءإلىالدخولملقااسممنهاجاءالتيالملاقشجرة

منمتكررةلهجماتتتعرضكانتنفسهاالمستوطنةملقا.

الهولنديونقام.والهولنديين،سومطرةفيوآلممهجوهور،كا-!"!ء

وفي.أم146هـ،أ150عامملقامنالبرتغاليينبطرد؟!:دا"!3!شض؟ص!.صف!الالدبلرر

الميناء،علىالبريطانيوناستولىأم597هـ،أ012عاميى!6جميرو"،،

بنانجمع"أم682هـ"أ422عامملقاربطواحيث-جمإ"لأبزالجنويالصثقبثر"!س!س

لمميمالمصالقتحتم!شوط!افورالمصالتعثيكلكاول!حدمستوأدطمالةتالم!؟بم!ل!هيةص-.!ج1كأممع!

..ء....ء..!؟!مالللأ!كلث!داى!!ينتريرء!أطو

،\لئدن7في6المعممتعمرآتلىفىسملطهلهنامكت!بإنقلمتحيمإرةآ!ر!4؟في!أ!حلأننير؟ستغافوء"س(!؟*لأ*ىثم!ع/:نركاص:رزوكأفيبرقنن!!نز،بر؟"،رر!ىتر

ء؟وريرلا!،*!بر-!!

اهميةاقلوالاقتصاديةالتجاريةالناحيتينمنملقاوكانت-(!كافي*ا،شنيفيبز33إندونيست!*--ءصى"!!بى

لإلاع!بر!ءهـ،ترررثبم

لتصبحسنغافورةبرزتبينماالمضائق،مستوطناتب!

افييالىخلفيتتحكمأصبحتحيثارئيسيراداء،.مافيصيرةففيملقامضيقطولعلىتقعولايةملقا

التجارةاتسعتعندمامغمورةملقااصبحتملقا.لمضيق

القرنمنتصفمناعتبارأالمضائق،فيوالدوليةالإقليهميهةوالسككالطرقتربطهالذيكيلالمافيالرئيسي

يكنلمبالميناءالمحيطال!قليمأنكما.الميلاديعشرالتاسع-ملما.معالحديدية

تغييراأدخلتالتيللقممديرارئجسية!طتالحظى!كالساصمنالرئيسيالجزءطولعلىالارض.السطح

الساحلية.الشماليةل!ولاياترلمجسياا!صاد!االتلالمنعددفهناكالداخلفيأما.وخصبةمنبسطة

اتحادإلىأم489هـ،أ368عام!اا!تالجهةفيينبعالذيملقانهرهوالرئيسيوالنهر.الصغيرة

أصبح،أم579أغسطس31هـ،ا377عاموفيالملايو.ملقامدقيوتقع.ملقا!ضيقفىويصبالشرقيةالشمالية

أنهىحيث،البريطانيالحكمعنوودالاتالن!.مصبعندالولايةعاصمة

منلىيىلملقا.الأوروقيالإدارةمنعاما054الاستقلالعامصاليالتجاريملقاميناءتأمس.تاريخيةنبذة

ملقا.انظر:)المدينة(،ملقاعنالمعلوماتمنأميروهوبرأمسوارا،يدعلىام304هـ،608

الطريقيمرحيثالميناءيقع.لممومطرةفىبالمبانج

عددماليزيا.ولاياتإحدىملقاولايةعاصمة!الذيالمضيقعبروالغربالصينبينالرئيسيالبحري

ذإماليزيا،مدنأقدموتعتبر.نسمة87و494سكانهاوقد.سومطرةوجزيرةالملايوجزيرةشبهبينيفصل

السابقةالتجاريةلأهميتهاالتاريخيةا!لدينةبمنزدةاعتبرتحكومةفأسس،الرائعالميناءموقعمنبرامسواراا!شفاد

والهولندية،،البرتغاليةوالإمبراطورياتللملايو،الأمنوحققالتجارةسهولةوكف!"التنظيمجيدة

عشروالتاسععشرالخامسالقربنبين،والبريطانيةوفىالثراء.بالغميناءملقاوأصبحت.المنطقةفىللتجار



ملقا،مضيق116

نحوا!سستملقامدينة

،أم04"هـ،308عام

فيمدينةأقدموهي

أبنيةوبالمديحةماليزيا.

تأثيرتعكستاريحية

الصينىالماليزيالطرار

والهولنديوالبرتغالى

شجع.نيلمريطاوا

الذيالسياحةانتعالق

قيامقريبةفترةمذحدث

مما،العصريالمعمار

ساحرةمدينةحعلها

القديمليرتجمع

والحديث.

إقليماتعدأنهاإلامهما،ميناءاليومملقاتعدولم.الميلاديين

مركزأنهاكماالأرز،واالنخيلوزيتالمطاطينتجزراعيا

مهم.صناعي

جزيرةشبهمنأخرلياالساحلعلىملقاتقعالموقي.

حواليبعدعلىوهيملقا.نهرمصبعندالملايو

!شغافورة.غربيشمالكما002

ملقامدينةالكبرىملقامنطقةحدودتحصر.السكان

س!صانعددإجمالىويبلغ.أخرىصغيرةمدلىوعشر

عددحيثمنالخامسةوتعتبر.نسمة92هلأ999البلدية

الماليزية.المدنبتالسكان

منمنهماكثير،صيني00017.1المدينةيسكن

مئاتقبلملقاامشوطنواصينيينمهاجريننسلالمالاز،

اللغةالحاضرالوقتفىالسكانهؤلاءيت!فى.السنين

يلبعسونوهم.الصينيةلاس!طمونمنهموكثير،الملايوية

الصينية.التقاليديتبعونلكنهم،الملايويينمثل

.هندي/0012و.ملايوي113و...ملقايسكن

منانحدرواأسحكانامنمجموعةالمدينةتسكنكما

.آسيوياتنساءمنتزوجواالذينالبرتغاليينالجنود

ملقا،سلطةبقاياتشمل.التاريخيةالمبانى

القرنفيازدهرتالتىالواسعةالملايويةالإمبراطورية

ملقاسلطخةقصرلناءأعيدوقد.الميلاديعشرالخامس

محاربينأنكماثقافيا.متحفاالانيستعملالذي

هانجضريحيفيمدفونانملقاسلطةمنمشهورين

.وهالحباتكاستوري

التىالملايوجزيرةشبهفيالمدنأولىمنملقاكانت

هولوكامبوبخمسجدويعتبر.الإسلامىالدينفيهاانتشر

الإسلاميةالمساجدأقدمام،728أهـ،411عامبنىالذي

مسجدهوالاخرالمهمالإسلاميوالمبسىماليزيا.فى

ضريحفنائهفيويوجد،الهرميالشكلذواشائعترانكيراه

عنالتخلىعلىوقعالذيجوهورسلطانحسينالسلطان

لمزيد.أم981عامرافلسستامفوردللسيرسنغافورةحكم

ملقا.ان!:(،)الولايةملقاعنالمعلوماتمن

ملقا.انظر:.مصيقملقا،

ام(.104-1323هـ،408-)723الملقنابن

وفقيهحافظإمام.حفصأبوأحمدبنعلىبنعمر

بالأندلس،آش!واديمنأصله،مصنفونحويمحدث

أغلبها،مصنف003نحوله.القاهرةفىووفاتهومولده

التوضيحأشهرها:ومن،الرجالوعلموالحديثالفقهفي

تهذيبإكمالبمالبخاريشرحالصحيحالجامعلشرح

الحديث،علومفيالتذكرةبمالرجالأسماءفيالكمال

مايشتبهمعرفةفيالارتيابإيفاح؟المحدثينطبقات

وغيرها.والأنسابالأسماءمنويتصحف

الملائكة.:انظر.الملك

اللإمبراطورأوالملكوكان.السيادةعلىداللقبالملك

الأوقاتمنوقتفىيعدالشرقيةالدولمنالعديدفي



711ةسور،لملكا

منالعديدكانأوروباوفي.مقدسةلعائلةأولإلهممثلا

فقط.الحربوقتفيلهاملكاتنتخبالتيوتونيةالقبائل

وعندما.مقاطعةوليسقبيلةيحكمالملكهذاوكان

الملك.هيبةازدادتالنصرانىالدينالقبائلتلكاعتنقت

العدالةمصدرأنهفكرةوساندتبتتويجهالكنيسةوقامت

المملكة.في

ولشر!ية،غربيةدولفيموجودحكمنظاموالملكية

وأالدستوريةوأسسهالتاريخيةجذورهالملكيالحكمولنظام

النظامية.

تايلاند،بريطانيا،أسبانيابمبمالأردنأيضا:انظر

هولندا.،المغربماليزيابمبمالسعودية،الحكومة

المدك.ارثر،انظر:ارتر.الملك

أمريكية،أفاعمجموعةمنواحدةالأفاعيملك

الزأحفةالأفاعىوهذه.الأخرىالأفاعىجميعهاتفترس

بطريقةالأفاعىسمضدمحصنةوهى.للإنسانمؤذيةغير

كماوأكلها.الجرسيةالأفعىمهاجمةفيتترددولاما.

والحيواناتوالقوارضالسلاحفوبيضالطورأيضاتأكل

فريستهاحولوتلتفالفراء،ذواتمنالأخرىالصغيرة

بنطولهافيالأفاعيهذهوتتفاوت.الموتحتىوتعصرها

حلقاتأوبأطواقموسومةتكونوقد.سمأ08و45

وملكةصفراء.أوحمراءأوبيضاءأوبنيةأوسوداء

ضيقةصفراح!أطواقمعأسودلونذاتالشائعةالأفاعى

،المتحدةالولاياتشرقيفيوتعيشالظهر،امتدادعلى

سم.ا50نحوإلىطولهاويصل

اللبن.أفعىأيضا:انظر

منومختلفةعديدةأنواععلىيطدقاسمالسمكملك

منمهمتينأكلسمكتىالأنواعهذهوتشمل.السمك

السمكملكأو،الشمالىالسمكوملكالماكريلفصيلة

النعاب.فصيلةالأبيفمن

اشقم7شكلعلىذيليةرعانرولهالسمكمننوعالماكريلملك

المحيطفىالسمكملكمنالموعهذاويعيش.الزرقةإلىيميلوظهر

الأطلسي.

فصيلةنفسإلىالماكريلملكأو،السمكملكينتمى

منالأطلسىالمحيطفيبعيداويعيش.الألممبانىالماكريل

.المتحدةالولاياتفىالشرقىالشمالإلىالبرازيل

الكبيرةلكن،كجم5.2نحوعادةالسمكةهذهوتزن

كجم.36يقاربماوتزنم71.يباطولإلىتنمومنها

حادةذيليةزعانفلها،الأسبانيةالماكريلسمكةمثلوهي

بنيةورقطات،الزرقةإلىيميلوظهر7،رقمصورةعلى

بهافليسالسيروسمكةأماوأر!.أطولولكنها،جانبية

أيضاوتسمى،السمكبملكصلةذاتوهي،رقطات

السمك.ملك

عنبعيداالشمالىالسمكملكفصيلةتوجد

معاللونفضيةوهي.المتحدةللولاياتالشرقيالساحل

عادةوتنمووجانبيها،ظهرهاعلىداكنةرماديةخطوط

زائدةولهاسم،45إلى03نحوطولهايبلغحتى

فيالسمكةهذهوتعيشذقنها.علىواحدةاستشعارية

والمحارالسمكبصغارتتغذىحيثالبحر،قاع

المياهإلىفتغوصالباردالطقسويطردها،والديدان

عمقا.الأكثر

ملكتسمىمختلفةفصائلمنأخرىأسماكوهناك

المحيطفىيعيشالذيأوكافالاالسمكملكمثل،السمك

فيالموجودالذيلالأصفرالسمكوملك،والهنديالهادئ

الأسترالية.والمياهالجنوبيالهادئالمحيط

سملث.،الماكريل:أيضاأنظر

الكريمالقرانسورمنالملكسورة.سورة،الملك

.والستونالسابعةالشريفالمصحففىترتيبها.ا!لكية

منمستمدةا!للكتسميتهاوجاءت.ايةثلاثونآياتهاعدد

الواقيةوتسمى.أ:الملك!الملكبيدهالذيلبارك):قوله

والمنجية.

إثبات:مثلموضوعاتعدةالملكسعورةعرضت

الأدلة،وإقامة،واللإماتةاللإحياءعلىوقدرتهاللهعظمة

المكذبين.عاقبةوبيان

بيدوالسلطانالملكأنببيانالكريمةالسورةابتدأت

خلقعنتحدثتثم.الأكوانعلىالمهيمنوهو،الله

الكواكبمنالدنياالسماءبهاللهزينوماالسبعالسموات

ثم.قدرتهعلىأدلةوكلهااللامعةوالنجوم،الساطعة

وقارنت،الإسهابمنبشىءألمجرمينعنالسورةتحدثت

والشواهدالأدلةبعضوساقت.والمؤمنينالكافرينمآلبين

وسخطه.عذابهمنوحذرت،وقدرتهاللهعظمةعلى

.الرسولبدعوةللمكذبينوالتحذيربالإنذاروختمت

القرانايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره



العادلالملك118

ام(.218-4511هـ،54-615)0العادلالملك

الملقبالإسلامسيفب!ص،أبو،شاديبنأيوببنمحمد

من،الأيوبيالدينصلاحالسلطهانأخوهو.العادللالملك

أخيهعنبمصراس!لطةنائبكان.الأيوبيةالدولةعظماء

مدينةأخوهولاهثم.الشامفىغيبتهأثناءالدينصلاح

إلىانتقلثمقليلا،بهافأقامام،183هـ،957سنةحلب

بملكاستقلأنإلىالولاياتفيوتنقل(.)بالعراقالكرك

أحثسامية،االديارإليهاوضم،م9911هـ،695!شةمصر

سنةاليمنوبلادأم،702هـ،406سنةأرمينياملكثم

.أم215هـ،612

وأخذ،أولادهسينأجلاداقسمح!صمهوطدوعندما

ويقضىبالشامالصيفيقضي،أخرىإلىولايةمنيتنقل

أبطلالشتاء.زمنيعتريهكانمرضالأنبمصر،الشتاء

كتيروكانكلها.مم!ضهفيوالمعازفوالخمورالمحرمات

مواقعهمعهحضر.ينأولاصلاحخيهومبنبنفسهالجهاد

جيشايجهزوهوتوشى.الفرنجمقاتلةفيمعظمهاأوكلها

فيوحمله،موتهخبرالمعظهمولدهوكتم،الصليبيينلقتال

ابمهاوقا،دمشة!قلعةوأدخله،مريضأنهعلى،محفة

مدرستهفيودفن.الحناسنعاهثمالأمور،ابتدبيرالمعظم

داراأخيراالمتخذةوهيبالعادلية،اليومإلىالمعروفة

كما-موتهمرضسببوكان.بدمشقالعلميللمجمع

مدينةعلىالصليبييناستيلاءعلىحزنه-المؤرخونيذكر

المصرية.دمياط

التالتة(.)ا!رحدةوليمشكسبير،انظر:لير.الملك

فيديوبوددالمدكجبالتقع.جيالليويولد،الملك

حتىتقريباوتمتدكمبرليبمنطقةوتحيطالغربيةأستراليا

أعلىوتشم!!.الولايةمنالشياليالجزءفيخلئثولير

البحر(سطحفوتم)369أوردجبلالسلسلةفيالقمم

نهرويتخللالبحر(سطحشوقم)279بروموجبل

اكتشفوقد.شيتزرويجرفأسفلالسلسلةفيتزروي

بامعموسماهاأم987عامالسلسلةفور!متالإسكندر

بلجيكا.ملكالثانىليوبولد

فيليب.لويسانظر:.المواطنالملك

والمشركينالكفارنساءإلىيشيرتعبيراليمين!

القرآنفيذكرهنجاءوقد.المسلمينأسرفييقعناللائي

اللهقال)المؤمنون(سورةففي.مواضععدةفيالكريم

صلاتهمفيهمالذين-"نرالمؤمنونأفلحقد):وتعالىسبحانه

هموالذين-"نرمعرضوناللغوعنهموالذين"خاشعون

علىإلا-"3حافظونلفروجهمهموالذين-إبزفاعلونللزكاة

ابلغىفمنيراملومينغيرفإنهمأيمانهمملكتماأوأزواجهم

ملكوتسمى.7-أ:المؤمونالعادون!همفأولئكذلكوراء

الأمة.أحيانااليمين

هموالذين):المعارجسعورةفيأيضاتعالىاللهوقال

أيمانهمملكتماأوأزواجهمعلىإلا-"تحافظونلفروجهم

همفأولئكذلكوراءابتغىفمن-"!ملومينغيرفإنهم

.13-92:المعارح!العادون

الأمبينالسائدالعرفكانالإسلامظهوروعند

إلاسراحهميطلقولاالأعداء،أسرىيسترقأنالقديمة

طريقعنأو،الحدوثقليلأمروهذاالعفو.طرلقعن

.يقتلونوقد،الحياةمدىوالرقالأسرافىيبقونأو،أغديةا

ولكنالعصور.تلكفىالسائدةالسياسةهيهذهوح!انت

اللهأمرفقد.جوهريةإنسانيةتعديلاتأدخلالإسلام

فيجاءكما،بالحسنىاليمينملكبمعاملةوتعالىسبحانه

ولااللهواعبدوا):قائلمنحليقولإذالنساءسحورة

واليتامىالقربىوبذيإحساناوبالوالدينشيئابهتشركوا

والصاحبالجنبوالجارالقربىذيوالجاروالمساكين

منيحبلااللهإنأيمانكمملكتوماالسبللوابنبالجنب

.36اعساء:افخورا!،مختالاكان

منكميستطعلمومن)أيضا:وتعالىمسبحانهوقال

منأيمانكمملكتمافمنالمؤمناتالمحصناتينكحأنطولا

.52اعساء:ا.!..المؤمناتفتياتكم

ضمنالمسلمينمقاتليعلىيوزعنكنالجواريهؤلاء

النبييراهلماوفقانصيبهيعطهىمنهمكلحادو.الغنائم

لافإنهالشرعبهيقضيلماووفقا.وفاتهبعدالواليأوكل!س!،

كماحربأمسيرةأيةمنوطرهيقضيأنللمسلميجور

لهيهبهاالتيالأسيرةعلىيقتصرأنعليهولكنيشاء،

لافإنهذاكعندوحتىمالكها.منيشتريهاالتيأو،الوالى

الأقلعلىبحيضةيستبرئهاأنلعدإلايمسهاأنلهيجوز

الحمل.منللتأكد

لهوولدت،يمينهملككانتمنالمسلمعاشرفإذا

الحالةهذهوفيولد،أمالشرعنظرفيأصبحتولدا،

يكنولم،المالكماتفإذايبيعها.أنلمالكهايجوزلا

موتهبعدتصئحرةفإنها،حياتهفيأعتقهاقد

.مباشرة

ذكورمنالرقيقمعاملةعلىالمسلمينعلبممرأضبياحث

قولهنحوفيالإحسانغرةعنوأبانحسنةمعاملةوإناث

بنبيهامنالكتابأهلمنرجل:أجرانلهم)ثلاثةكل!!:

وحقاللهحقأدىإذاالمملوكوالعبدعثثكدبمحمدوآمن

تأديبهافأحسنفأدبهاأمةلهكانتورجل،مواليه

(أجرانفلهفتزوجهاأعتقهاثمتعليمها،فأحسنوعلمها

المخاري.رواه



911اليمينملك

الرقيق،بيععندوولدهاالأمبينالتفريقومئالإسلام

بيعأرادإنالاخرعنأحدهمايفصلأنللمالكيجوزفلا

بينيفرقأنمنعالإسعلامفإنكذلك.الابندونالأمة

البيع.عندوزوجهاالزوجة

أمتهأوعبدهيؤدبأنأرادإذابأنهالسيدالإسلاميأمر

والضرببالتوبيخذلكيفعلبأنمنهماأيأذنبإذا

وأالتوبيخيجوزولا.الوجهيصيبألاعلىالخفيف

ذنب.بغيرالضرب

الإسلامفإنوالعبيدالإماءمعاملةحسنمنوللتأكد

أعبائهجملةمنوكانت.المحتسبوظيفةاممتحدث

الذيناسمادةمنوالعبيدالإماءحقوقأخذومسؤولياته

الخطاببنعمرعهدوفي.بهلهمطاقةلامايكلفونهم

بهيكلفهممامراقبةمسؤولياتهمنفكانوالإماءالموالىكثر

يأكلونالعبيدأنفيينظرعمروكان.أعمالمنأسيادهم

.الطعامنفسومنالمائدةنفسفيأسيادهممع

وهذه،عبديهذاالرجليقولأنلجطالنبينهى

فتاتي.وهذه،فتايهذاالرجليقولبأنأمربل،أمتي

قالإذالكريمالقرآنفيتسميتهموردتالنصوبهذا

المحصناتينكحأنطولامنكميستطعلمومن):تعالى

!المؤمناتفتياتكممنأيمانكمملكتمافمنالمؤمنات

25.النساء:

لتحريرالإسلامام!تثمرهاالتيالوسمائلمن.العتق

يمللثومنالسيدبينألاتفاقوتعني.المكاتبةوالإماءالعبيد

ماأوالفضةأوالذهبأوالمالمنمبلغنلإرالعتقعلى

وأوعبدهالسيدبينألاتفاقهذايتمأنويمكن.عليهشفق

عنهااللهرضيعائشةعنداودوأبو-البخاريروى.أمته

علىكاتبونيأهليإنفقاتبريرةعليدخلت:قالت

أوقية،سنةكل،سنينتسعفيفضةمنأواقتسع

فأعينينى.

والذين):وتعالىممبحانهاللهقالالمكاتبةأمروفى

فيهمعلمتمإنفكالبوهمأيمانكمملكتمماالكتابيبتغون

لمفالإسلام.33النور:آلاكم!الذياللهمالمنوآتوهمخيرا

ميسرةأيضاجعلهابلى،فحسبللعتقطريقاالمكاتبةيجعل

اللهمالفيحقاالامةأوللعبدجعلكما،أقساطعلى

نأعلىالسيدالإسلاموحث.الحريةلتحقيقمنهليد!

الأمةأوللعبدمالمنالمكاتبةتضمنتهممانسبةعنيتنازل

.للمساعدة

نأمنقيلماوالعبدالسيدعنالكتابةفييروىومما

الكتابةمالكبنأنحه!سألسيرينبنمحمدوالدسيرين

وتلاالدرةعنهاللهرضيعمرفرفعأن!،فأى،مولاهوهو

33.النور:!...خيرافيهمعلمتمإنفكاتبوهم):تعالىقوله

.مولاهأنسفكاتب

أنهأهمهاشرعهابأحكامللعبدالمكاتبةالإسلاميسر

لعمومالزكاةمالمنرقبتهيفكأنالمكاتبللعبدرخص

والعاملينوالمساكينللفقراءالصدقاتإنما):تعالىقوله

.6،:التوبة.!..الرقابوفيقلوبهموالمؤلفةعليها

المملوكةفالأمة،العتقفيالحقوقبعضأيضاوللأمة

ووافقمالكهاباذنيتزوجهاأنالمسلمينمنأحدأرادإذا

وفي.تتزوجأنلهايجوزفإنهوأعتقهاذلكعلىسيدها

أنأوبهاالاختلاءذلكبعدللسيديجوزلافإنهالحالةهذه

يقربها.

نإزواجهاعقدتف!خأنحرتحهانالتالتيوللأمة

منزواجهافسختفقد،بريرةفعلتهماوذلكأرادت

السابقمولاهاوكان.عائشةالسيدةأعتقتهاأنبعدزوجها

بعدنفسهافاختارت،كرهتهحررجلمنزوجهاقد

اختيارها.صووي!النبيوأقرتحريرها

سيدهااذاهاأمةعنهاي!رضيالخطاببنعمرورأى

منه.فحررهاضربا،وأوجعهاجسدها،في

حين!!النبيسنةالخطاببنعمرسيدناوتبع

ثمعمر،فقومهنتلاثا،وكنيزدجردكسرىبناتأصرت

فأولدهاعمربنعبداللهلابنهودفعهامنهنواحدةاشترى

إحدأهنفدفع،الأخريينطالبأبىبنعليواشترىسالما.

أبىبنمحمد(زوجته)ابنلربيبهوالاخرى،الحسينلابنه

العابدين،زينعلياأبنهزوجتهالحسينفأولد.الصديقبكر

هؤلاءفكانمحمد.بنالقاسمابنهزوجتهمحمدوأولد

كبارومن،الإسلامفيالأعلاممشاهيرمنالثلاثةالأبناء

بعدفيمالهجاريةالحسينبنعليأعتقوقد.التابعين

وتزوجها.

فرصالإماءتحدأنعلىحريصماالإسلامكانهكذا

دونالكريمةالحياةتجدالتحررظلوفى،الرقبعدالتحرر

فييعولهاعمنانقطاعهابسببالمحظوراتفيتقعأن

المثلنفسهالوقتفىيحفظأنهكمافيها،غريبةهيأرض

وأذكرمنالمسلمبهايتصفأنيجبالتىالعلياالأخلاقية

أنثى.

مفتوحاالمتعددةبأوجههالحريةبابالإسلامتركوقد

خلفاءعنالإسلاميالتاريخحدثناوكم،الأمةأمام

حكمأولادأمهاتأمهاتهمكانتممنوغيرهمالعباسيين

هـ،ا32عاممنذالعصورتلكفيإمبراطوريةأكبرأبناؤهم

منبحبوحةفىكنوقدام،517هـ،239إلىم075

هؤلاءومن.حالأحسنوفىالحلالباليحشينعمنالحياة

فيساميةمكانةلهنكانتاللاتيالأولادأمهاتالإماء

أبنائهوأمالمهديالخليفةزوجةالخيزرانالإسلاميالمجتمع

وزوجةالمأمونالخليفةأمومراجلالرشيد،وهارونالهادي

الرشيد،هارونأبنالمعتصمالخليفةأمماردةوالرشيد،
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ولدهأمشجاعو،الواثقولدهوأمالمعتصمزوجةوقراطيس

جعلهنوقدالمعتز.ولدهوأمالمتوكلجاريةوقبيحة،المتوكل

عربىب!تالإسلاميفرقلاإذالعربياتمعسواسيةالإسلام

القبطةماريةفهناكهؤلاء،!صلوفوق.أضقوىباإلاوعجمي

المقوقسلهأهداهاالتيعثةورالدهرسولوزوجالمؤمنينأم

اليمينبملكوعاشرهاكل!سطاللهرسولفتملكهاالمصري

كل!تالرسولفقالصغيراماتالذيإبراهيملهوأنجبت

زوجاتهإحدىفكانتوتزوجهاولدهالم!،!لمأعتقها:عنها

أ!وربنيمستصفيةمنووئهزواجهوقصة،المؤمنات

النبى.زوجاتانو:أيضا.المثالهذاإلىأقرب

.الرقبمالإسلام:أيضاالظر

!-ااقىالىأةعلىالبددانبحضفييطلقدقبالملكة

تحملهأوبنفسها،اللقبتكتعسبأنإماوهي،مملكة

حفاذلكأنباعتبارتحكماكانتوإذا.لملكزوجةبوصفها

باسملصاأتوتحظىالتاجصاحبةتسمىفإنهالهامكتمسبا

أسذياالبلددستوربحسب،الملكبهايحظىالتينفمسها

تسمىفإنها،لملكزوجةالملكةكانتإذاأما.تحكمه

.الأمالملكةالحاكمالملكأموتدعى.الحاكمالملكزوجة

هؤلاءمنولكل.الأرملةالملكةالملكأرملةوتسمى

سلطةأيلاتمارسمنهنأيالكن،الخاصةحاشيتهاالملكات

بالحكم.يتعلقفيما،رسمية

التيالدولمنوغيرهابريطانياوملكاتملوكيتمتع

فيمامحدودةبسلطات،الدستوريةالملكيةنظامتعتمد

الوزراء،نصئرئيسرفضبمقدورهمولكن،بالحكميتعلق

.العامالرأيفيالتأثيروبوسعهما

الملك.بمالتتويجأيضا:انظر

ثانيةآنالملكةحربكانت.صب،انا!

للسيوةفرنساضدبريطهانياخاضتهاالتيالأربعةالحروب

مأ207عاميبينالحرباستمرت.الشماليةأمريكاعلى

تقريبا.إنجلترا،ملكة،آنالملكةعهدطوالأي،أم371و

،أم707عامفيأيتقريبا،الحربفترةنصسفصوروبعد

نفسهافرنساووجدتأسكتلندا،معوويلزإنجلترااتحدت

دعمتوقد.أسعظمىابريطانياأوالمتحدةالمملكةتحارب

،الحربهذهخلالالجانبنالأمريكيةالهنديةالقبائل

أسبانيا.أيضاالحربشملتكما،الحروبمنوغيرها

باسمعرفأوروبىلصراعامتداداالحربهذهكانت

فيرحاهاودارت،الأسبانىالعرشخلافةحرب

الحرببدأتوقد.وفلوريداالجنوبيةوكارولينانيوإنجلاند

الهنودمنبحلفائهامدعومة،الفرنسيةالقواتشنتعندما

فيالأماميةالإنجليزيةالمستوطناتعلىغارات،الأمريكيين

هذهإحدىالفرنسيةالقواتدمرتحيثنيوإنجلاند،

في،ماساشومحيتسفىديرفيلدمستوطنةوهى،المستوطنات

علىبالهجومالبريطانيةالقواتوردت.أم407عام

مرةكندا،شرقفىفرنسيةمقاطعةوهىمرت!ت،أكاديا،

أحتلتكما،أم707عاموالأخرى،العامنفسفي

عامفيأكادياعاصمة،روياللورتالبريطانيةالقوات

دسهولةالبريطانيةالقواتاستولتالجنوبوفي.ام071

كما،الأسبانيةفلوريدامقاطعةفيأوغسطهينسانتعلى

لاحتلالوالأسبانيةالفرنسيةالمحاولاتبنجاحقاومت

الجنوبية.كاروأجنافيشارلستون

عامفيالحربأنهتالتي،أوترختمعاهدةوبموجب

وأكاديانيوفاوندلاندعنلبريطانيافرنساتنازلت،أم713

المعاهدةولكن.بيبهدسونالمحيطةالفرنعسيةوالمنطقة

،بوضوحبريطانيانالتهاالتيالمناطقتحديدفيفعتسلت

حربانظر:.الحربلاستمرارمفتوحةالأبوابوتركت

.معاهدة،أوترختبمالسبعالسنوات

شخص،يرثهاالتي،الحكومةأش!صالمنشكلالملكية

.الحياةمدىللدولةرئيساباعتباره،للعرشينتخبأو

وأا!للك:مثلمختلفةألقابالملوكأوالحكاملهؤلاء

وتؤكد.المتعددةالحكوماتفىالسلطانأوالإمبراطور

مطلقة.كانتالملكسلطةأنالقديمةالملكيةفكرة

إنجلترافيحدثتالتىتلكخصوصاالثوراتأضعفت

الجيش،البرلمانأثارأم046ففي،الملوكسحلطةوفرنسا

وفي.بالموتعليهوحكم،الاولتشارشالملكهزمالذي

جيمسالملكإعادةمنالإنجليزيالشبخافأم688

تركعلىفأجبر،ال!صاثوليكيالرومانيللمذهبالثاني

لمملطةمنحدتالفرنسيةام978ثورةأنكما.عرشه

عامالفرنسيةالثورةقادةأعدمهالذيعشرالسادسلويس

وأالمحددةالملكيةتطورتلذلكونتيجة.أم397

الدولبعضفيالملكواجباتأصبحتحيث،الدستورية

ومجلسهالوزراءرئيصويمارس.ورمزيةتشريفيةالأوروبية

الحديثةالدستوريةالملكياتفيعادةالتنفيذيةالسلطة

والنرويجبريطانيا،:فيالحديثةالملاجاتهذهمثلوتوجد

.واليابانواسمويد،والدنمارك

طور.لإمبراا؟الملكة؟لملكا:أيضانظرا

منتحكوناللونأخضرجميلنحاسخاما!

وصيغتهوالماء،الكربونأكسيدوثانيالنحاسأكسيد

طبقاتفيالملكيتويتكون2ح.05ح02+20الكيميائية

الرماديوالأخضرالفاغالأخضربينمالونهايتفاوت

ويتم.للزينةحجرارئيسيةبصفةيستخدموهو.الداكن
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روسيافيأورالجبالمنالملكيتمنرائعةقطعتعدين

الخاملهذاالأخرىالمصادرومنبإنجلترا.كورنوولوفي

الأمريكية.المتحدةبالولاياتوأريزوناوأسترألياإفريقيا

منأساوريصنعونالناسكانالقديمةالعصوروفي

والبرقالأمراضمنتحميهمبأنهالاعتقادهمالملكيت

والسحر.والصواعق

النمسا-المجر(،)النسا-المجرأنو:الثئائية.الملكية

المجر.

وأالعامةبالملكيةأيضاوتعرفالحكوميةالملكيلأ

منلعددوامتلاكهاالدولةسيطرةوتعني.الدولةملكية

الدولة.فيوالأعمالوالخدماتوالمؤسساتالإنتاجوسائل

والخدماتالسلعبعضتوفيربمسؤوليةحكومةكلتضطلع

الحكوماتوتتولى.العامةبالسلعتعرفالتيالضرورية

المسلحةكالقواتالبلادبأمنالختصةالهيئاتتنطمعامة

عليهتسيطرقانونينظابمبلدولكل.الشرطةوجهاز

معظمفىوتوجد.الاقلعلىمنهجزءاوتمتلكالحكومة

ومن.العملةطبعأولسلثالدولةتملكهامؤسساتالأقطار

الصحةخدماتالحكومةتملكهاقدالتيالأخرىالخدمات

معظمالدولةتملكالبلدانمنكثيرفي.والتعليمالعامة

أوالغازأوالمياهتوفيروهيئاتالحديديةوالسككالطرق

صناعاتمنصناعةعلىالحكومةتستوليعندماالكهرباء.

التأميم.الظاهرةهذهتسمىالخاصالقطاع

النظامعلىأساساالدولةملكيةمقدارتحديديعتمد

تعسيطرأوالدولةتمتلكالشيوعيةالأقطارففى.السياسي

.الإنتاجوموادوالسلوالخدماتالخامالموادجميععلى

حتىالتقدممناليسيرإلاالشيوعيةالدولمعظمتحققولم

وفي.الميلاديالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينيات

الشعبيةالاحتجاجاتأزدادتالثمانينياتأواخر

مما،الضروريةالأخرىوالسلعالطعابملانعداموالمظاهرات

ذلكوبسبب،الشيوعيةالاحزابسلطةإضعافإلىأدى

سيطرةأوملكيةمنالاقتصاديةالقطاعاتبعضتحررت

الحكومة.

بعضالحكومةتمتلكالشيوعيةغيرالدولمنكثيرفي

التنافس،إلىتفتقرالحكومةملكيةأنإلا،المهمةالصناعات

حكوماتقامتولذلك،الربحويضعفالجودةيهددمما

فيالصناعاتلبعضملكيتهاعنبالتنازلالدولمنكثير

وببيعالميلاديالعشرينالقرنمنوالتسعينياتالثمانينيات

معستقلة.لإدارةخضعتحيثالخاصللقطاعمعظمها

المتنازلالمؤسساتمنبأجزاءالحكوماتبعضواحتفظت

جزئيا.ولوعليها،السيطرةمنللتمكنوذلكعنها

ماكلبهيقصدقانونىمصطدحالخاصةالملكدلآ

وساعةوالمزرعةكالسيارةممتلكاتمنالإنسانيحوزه

إلىأيضاوتشير.المقتنياتمنآخرشيءأيأواليد،

ملكيةمثلاخر،شخصيملكهشيءفىحصصامتلاك

الخاموالموادالمعداتتملكفالمؤسسة.مؤسسةفىأسهم

أرباحها.فيحقاللمساهمأنإلا.الجاهزةوالمنتجات

وتشملالعامةالملكية:رئيسييننوعينإلىالملكيةتنقسم

،كالمبانىالمنقولغيرمنعليهايقومماوكلالأرض

ملكيةفيسمىالحيازاتمنذلكعداماأماوالأشجار

عقارية.

ممتلكاتهحيازةحقالشخصالخاصةالملكيةتعطى

إلىالحيازةتؤولأنويجوزفيها.والتصرفواستعمالها

قطعةإيجارفمثلا.المالكملكيةفقدانبدونآخرشخص

الأرضاستعمالحقاخرطرفايمنحأوإعارتهابعقد،أرض

نأخاصةملكيةلصاحبويجوز.معينةبشروط

وقد.لدينتأميناأوالرهنمثللدينضمانايستخدمها

دينسدادعنيعجزالذي،الخاصةالملكيةصاحبيفقد

شخصلدىأمانةالمالحفظويجوز.الملكيةفيحقه

اخر.شخصلصالح

فقدطرقبعدةالخاصةالملكيةفيالمصالحتتحقق

هبة.تأتيهمأويجدونها،أو،الخاصةالملكيةالناسيشتري

عقاريقسمكأن،قضائيبأمرخاصةملكيةيحوزونوقد

الملكيةالدولكللاتبيح.وصيةيتركولمتوفيلشخص

مثلا.،كال!رضالخاصة

)المؤتمرالفرنسيةالثورةانظر:.الدستوريةالملكية

الملكية.(،الوطني

الكوميديا.انظر:.الملهاة

)المسرحيةالأدب،الإنجليزيانظر:.الأخلاقيةالملهاة

المسرحية.الكوميديابمالمدكية(؟إعادةعهدفي

نحاسيةموسيقيةآلةالملوفونآلة.آولالملووولى،

عنالنغماتالعازفيصدر.الفرنسيالبوقتشبهمقوسة

ويغير.الشفتينواهتزازالشكلقدحيجزءفيالنفخطريق

الالةصماماتوتغطيةالشفتينتوتربتغييرالنغماتالعازف

،ام086عاممرةلأولألالةهذهصخنعت.بأصابعهالثلاثة

أم098عاممنالموسيقيةالجوقاتفيرائجةوأصبحت

فيأساسيةبصورةفتستخدماليومأما.م0391حتى

فىقوياإيقاعيالحنياصوتالتعطيالعسكريةالموسيقيةالفرق

.والمترددةالمثقبالبوقبنيقعنطاق

الفرنسى.البوقأيضا:انظر
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وستمستركنيسة!ىتتويجهتمالأولوليم

ا!يداضقااواتمعت،أم660لسةالميلادعيدلى

التتويح.فيالانجلوسكسويكة

فيهامماواسعةإمبراطوريةح!-الثانىفري

!رسا،شاحقاطعاتاسوعددإمحلترا

كان-النورمنديينالملوكمنكغيره-جون

تناولمرالعامةومعالغزلاد،بصيدتحمتع

الأشرا!.أطعمةمنباعتمارهالغزاللح!

وأيرلندابريطانياملوك

واسعة،بسدطاتيتمتعونوأيرلئدابريطانداملوك

رأسهو،الملكةأو،والملك.الاحتراممنالكثيرويتلقون

الكومنولث.ودولريطانيافيالشعبوحدةورمزالدولة

أيرلندا.جمهوريةفيالآنملكيةتوجدولا

منجزءاالبريطاليةالسياسةفيالملكدورويعد

بمساعدةيحكماوهو.الم!ضو!غيرالبريطانيالدستور

الوزراءرئيساستقالةحالةوفي.منتخببرلمانوموافقة

خليفته.تعيينفيالحقللملكيكون

منطويلوقتقبلالبريطهانيةالجزرفيالملوكحكم

منفصلة.دولآبوصفهاوويلزوأسكتلنداوأيرلنداإنجلتراقيام

تتحدثالتيالقبائليحكمونأقوياءرؤساءهناكوكان

فيالرومانيونإليهاوصلعندمابريطانيافيالسلتيةاللغة

والسكسونالأنجلزوغزا.الميلادقبلالأولالقرنمنتصف

.الجزيرةمعظمواحتلواالميلاديالخامسالقرنفيبريطانيا

بريطانياوأمراءملوكحكمالميلاديالسابعالقرنوبحلول

،أم707وفي.فقطأس!ضلندامنوجزءاوويلزكورنوول

الذيالاتحادقانونوالأسكتلنديالإنجليزيالبرلمانأجاز

عشرالتاسعالقرنوفى.المتحدةالمملكةبتأسيسيقضي

أيرلنداضمعلىينصآخراتحاديقانونصدر،الميلادي

،ام219عامأيرلنداتقسي!لعدولكن.المتحدةللمملكة

وأصبح،المتحدةالمملكةمنجزح!االشماليةأيرلندابقيت

أيرلندا.جمهوريةاسمتحتمستقلةجمهوريةأيرلنداباقي

الأوائلالحكام

آلافعدةبعدالبريطانيةالجزرفيالأوائ!!الملوكظهر

يعيشونالناسوبدأ.الأولالإنسانظهورمنالسنينمن

.الأولالحجريالعصرمجيءبعدمنظمةمجتمعاتفي

بشكلالدفاعلأغراضلهقائداينتخبمجتمعكلوكان

مجموعاتدخلتالمتأخرالحجريالعصروفي.رئيسي

وأالجماعاتهذهيحكموكانبريطانيا،المحاربينمن

المحاربين.منطبقةالقبائل

إلىالميلادقبلالثامنالقرنفيالسلتيونوصل

رؤساءقبائلهميحكموكان.أ!سطىاأوروبامنبريطانيا

.محاربون

ممالكوجدتالميلاد،قبلالتانيالقرنوبحلول

تطوراالممالكأكثروكانتبريطانيا.فيالتطوركاملة

منمجموعةوالبلغيونبريطانيا.جنوبفيالبلغيممالك

يوليوسغزا(.الغال)بلادفرنسامنجاءتسلتيةقبائل

لمعاقبة.مق54و55عاميبريطانياشرقىجنوبقيصر

فيالسلتيينمساعدتهمعلىلهمجزاء،السلتيةالقبائل

الروماني.الحكمضدثارواعندمافرنسا،



منعديدومعهاالعامةالمنا!باتفىتشارككانتالأولىإليزايث

.والوصيفاتالفرساد

بينالتجارةنمت،.مق45عامالرومانانسحابوبعد

لمسمحلبريطانيا،الرومانيالاحتلالوخلالوروما.بريطانيا

للروماناستسلمواالذين)السلتيين(البريطانيينللملوك

للإمبراطوريةمحليينممثلينبصفتهمالحكمبممارسسة

الرومانية.

الخامسالقرنفىبريطانياالرومانيينمغادرةوبعد

التيالمحافظاتفيأنفسهمالبريطانيونالملوكثبتالميلادي

للرومانيين.السابقفىتتبعكانت

القبائلظلتالميلاديالرابعالقرنمنتصفومنذ

تغيروالجوتوالسكسونالأنجلزذلكفيبماالجرمانية

والبقطالأسكتلنديونوكان.الرومانيةبريطانياعلى

الملوكوكان.الشماليةألمحافظاتعلىأيفمايغيرون

لحمايةوجوتيةأنجلوسكسونيةقواتيستأجرون

أجزاءبعضفيأيفماالغزاةبعضواستقر.ممالكهم

بعدالخاصةممالكهمالأنجلوسكسونوأنشأبريطانيا.

البريطانيينالسكانبالتدربكللىوسيطروا،الحشقرارهم

)السلتيين(.
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رسمهاالتىالصورةهذهوتوضحبخيلا.كانإنهيقالالثالثجورج

طعامه.علىينفقهماكانمقدارالهزليينالرسامينأحد

هناالصورةوتحمع.الواسةالبريطانيةالإمبراطوريةحكمتفكتورياا!للكة

.المنعزلالشخصيمثلهاالتىالمضطرلةأيرلندالاستشاءالأعضاءوبينبيمها

والدنماركيونالأنجلوسكسونالعلوك

الغزاةاقتطع.سكسونالأنجلواستيطان

التىالمناطقفيوكبيرةصغيرةممالكسكسونالأنجلو

مملكةهيكبيرةممالكثلاثالنهايةفيونمتاحتلوها.

الوسط،فيومرلعمياإنجلترا،شرقيشمالفينورثمبريا

.الجنوبفيوسكسومملكة

منواحداسيرديككانالسائد،للاعتقادووفقا

فىوسكسفياستقرقدوكان.المهمينوسكصرملوك

ملكمابيتاوأسسالميلاديالخامسالقرنمنالأخيرالعقد

ألفردفيهمبمنالملوكمنالعديدويدعي(.ملكية)عائلة

سيرديك.لبيتانتماءهمالأكبر،

وثنيين،الأوائلسكحسون-الأنجلوالملوكوكان

منواحدإلىالانتسابوادعوأ،آلهةعدةيعبدون

ملكاكانالذيإثيلبرتالملكوكان.وودنهوالآلهة

أوغسطينسانتإليهاوصلعندما،كنتعلى

إلىيتحولسكسونىأنجلوملكأولهو،م795عام

نية.النصرا
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علىلسدهالحلوالمضيلاليوليلأم779سسةاحتفلتالثانيةإليزابيث

احرش!.ا

!طن،الميلاديالسادسالقرنأواخرفينورثمبريا.

إلاودليرا.بيرنشياهمامملكتاننورثمبريافىالإنجليزلدى

حاكفابيرنشياملك،أصئإيثيلفريثم395عامفيأنه

الملكلهأطاححيث،م661عامحتىنورتمبرياكلعلى

عامحتىالأخيروحكمدسرا.ملوكأحدسليلإدوين

.م632

جميععلىمطلقاسيدأ،إدوينأحفادأحدأوزيووكان

وظلت.م657وم6ء4عاميبينالإنجليزيةالممالك

نفوذهاأنإلا،الميلاديالثامنالقرنحتىقويةنورثمبريا

ذأط!.قبلتضاءلقدكانإنجلتراعلى

خلالأ!سطىاالأراضيفىمرسيامملكةبرزت.مرسيا

مرسياعلىملكأولوكاد.الميلادي!توالثامنالسابعالقرن

نورثمبرياملكلإدوينالإطاحةعلىساعدالذيبينداهو

وح!صم.لذلكنتيجةمرسياعلىملكاوأصبحم،632عام

الاعترافوكسب.م674وم657عاميبينولفهيرابنه

سيدابعدهإثيلبولدأصبحثهاإنجلترا.جنوبىعلىمطلقاسيدا

.والقنالهمبرنهربينالإنجليزيةالممالككلعلىمطلقا

قويادفاعياسوراوبنى.م757عامأوفاالملكإيثلبولدوخلف

وويك.إنجلترحدودبينيفصل

مرلحميا،ملوكقوةتراجعتأوفا،موتبعد.وسكس

علىملكاإيجبيرتوأصبحعليها،الأخرىالممالكفثارت

علىإيجبيرتقضىم825عاموفى.م208عاموسكس

فيمرممياجيمشهزيمةبعدإنجلتراجنوليعلىمرسياسيطرة

م،983عامحتىحكمهواستمر.سويندونقربمعركة

عاما.051منأكثرإنجلترافيحكمتعائلةأسسأنبعد

عاميب!تإيثيلوولفابنهخلفه،حكمهفترةانتهاءوبعد

قوةيبنيأناستطاعقوياحاكماوكان.م858وم983

وسكس.

وسكعم!مملكةحكمواأبناءأربعةإيثيلوولفترك

الأولإيثيلردجميعاأقواه!اوكانالآخر.بعدواحدا

وسكس،علىملكاإيثيلردخلفالذيألفردوكان.وألفرد

ينادونهالناسوكان.الإنجليزيالتاريخفىالملوكأشهرهو

ثقافةذابارعا،وجنرالأسياسياوكانالأكبر.ألفردبلقب

انتصر،م878وفيومترجما.كاتباوكان.ومعرفةوإيمان

إدنجتون،فيالدنماركيينعلىحاسماانتصاراأغردأ

لندنعلىاستيلائهوبعدوسكص!.مغادرةعلىوأجبرهم

مطلقاسيدابهالاعترافتم،م886عامالدنماركيينمن

الدنماركيين.لسيوةيخضعونالذينالإنجليزجميععلى

منعديداوأجاز،كثيرةإصلاحاتبإجراءألفردقام

بعضيعتبرهماوبنىجيشهتنظيمأعادكذلك.القوانين

م،998عامألفردتوفي.إنجليزيأسطولأولالخبراء

عامحتىحكمالذيالكبيربمإدواردأبنائهأكبروخلفه

الملكيةللدولةالأسسوضعقدألفردوكان.م429

محارئاوكان.عملهإدواردوتالغ،الموحدةالإنجليزية

وإخضاعفتحهوالرئيسىإنجازهوكات.قوياودبلومامحيا

كماهمبر.نهرجنوبيالدنماركيةالمستوطناتجميع

ويلز.أمراءوكذلكمرسيافيأغبائ!أكللهاستسلمت

الذيإلمجلستانأبنائهأكبرالعرش!علىإدواردخلف

ملكهإيثلستانووسع.م939وم429عاميبينحكم

والممالكإنجلترا،شماليفىالدنماركيةالممالكليشمل

دوراأيضاوأدى.وكورنوولوويلزأسكتلندافيالسلتية

إدموندأخواهبعدهوجاء.روبيةالأرالشؤونفيمهما

الأكبر،الابنإدويجإدموندبمأبناءخلفهماثموإدريد.

يبلغأنقبلوتوفيم،959و559،عامىبينح!صمالذي

عاميبينحكمإدولإلذيشقيقإدجارثمالرشد،سن

م(871-981م!)حكمألفردم(757-766من)حكمأوفا

(أ!أ!16015مر)ح!صمكانبوت959-759ء(س)حكمإدجار
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إدواردوحكمالبلاد.ملوكأهممنوكان،م79وه959

عاماغتيالهقبلمشواتثلاثمنلأقلإدجارخليفة

الثاني.إيثيلردأخوهالحكمإلىجاءإدواردوبعد،م789

إنجلترالمهاجمةالدنماركيونالغزأةعادحكمهمدةوخلال

شمعبهعلىالضرائبفرضإلىاضطرلذلك.أخرىمرة

ولكن.السلامعلىيحافظواحتى،للدنماركيينيدفعلكي

سوينالدنماركملكقررحتىالدنماركيينغاراتاستمرت

قتالوبعدإنجلترا.علىملكانفسهيجعلأنبيرد،فورك

نورمنديا.إلىهربالذيإشيلردعلىتغلبعنيف

سوينالإنجليزقبلإنجلترا.فىالدنماركيونالملوك

أسابيععدةبعدماتلكنه.م1301عامأواخرفيملكا

فيالحكموتولىنورمنديامنإيثيلردعادذلكعند.فقط

إدموندابنهخلفهموتهوبعد.أم410عامأوائل

عاماتفاقيةوإدموند-سوينابن-كانيوتوقعإيرونسايد.

فجأةتوفىإدموندولكنبينهما،إنجلترالاقتسامأم610

كانيوتوحكمالبلاد.علىوحيداملكاكانيوتتاركا

والنرويجالدنماركأيضاحكمكما،أم350عامحتى

إلىالرجوعهاردكانيوتابنهيستطعولم.الوقتبعض

غيرابنوهو-هارولدانتخبلذلكالفور.علىإنجلترا

وبعد.هارفوتباسمالبلادعلىملكا-لكانيوتشرعي

عامينبعدتوفيولكنه.هاردكانيوتخلفه،هارفوتموت

الوحيدالابنإدوارد،إلىالعرشآلذلكعند.فقط

.الحياةقيدعلىكانالذيالثانيلإتحيلرد

الذيوليمخلافةالإنجليزعارض.النورمنديالاجتياح

هارولداختيارتمولذلكبالعرش!.وعدهقدإدواردالملككان

.أم660عامينايرفيالثانيهارولدباسموتوجملكا،ليكون

بجيع!جاءالذيوليمالدوقاستطاعأكتوبر41فيولكن

العرلق.علىويستوليهارولديهزمأننورمنديامنكبير

الأوائلوويلزأسكتلنداحكام

أسكتلنداحكامعنيعرفمماالقليلهنالكأسكتلندا.

عشرالحاديالقرنأوائلفيالثانيمالكومبرز.الأوائل

الاننعرفهاكمالأسكتلنداحاكمأولباعتبارهالميلادي

.دنكانحفيدهالعرلقعلىالثانيمالكوموخلفتقريبا.

ماكبث،وهوقوادهأحدعليهثار،ام040عامولكن

وظل.قويحاكمأنهوأثبتالعرشعلىاستولىثموهزمه

عندما،أم570عامحتىالبلادعلىملكاماكبث

يلقبوكان.أبيهعرشاستعادةدنكانبنمالكوماستطاع

عامملكاالثالثمالكولموتوجالكبير.الرأسذيبمالكوم

المشطاعتملكيةعائلةأنشأقوياحاكضاوكان.ام580

قبلتحكمهوتحتعاما.025لمدةالحكمفيتبقىأن

.الإنجليزيبالنفوذأسكتلندا

عدةقامتلبريطانيا،الرومانمغادرةبعدويلز.

فيجويخيد:ممالكثلاثمنهاوبرزتويلز.فيممالك

فىديهيوبارتومملكةويلزوسطفيوبوويزالشمال

.الجنوب

عرشعلىكانالميلاديالسادسالقرنمنتصفوفي

جوينيدأميرجوينيدميلغونوهوحكامها،أقوىأحدويلز

كونيدا.وحفيد

ويلزبينالحدودتحديدتمالميلاديالثامنالقرنوفي

ويلز.فيالمستقلةالممالكوجودواستمروإنجلترا.

ثمجوينيد.علىحاكفافريكميرفينأصبح،م82هوفي

وكان.م843عامالكبير()رودريموررودريابنهخلفه

ويلز.منكبيرةأجزاءيوحدويلزيأولرودري

الممالكأصبحت،م878عامرودريموتوبعد

فيالأنجلوسكسوناسوكسيادةبالتدرلبتالويلزية

ويلزعلىسيدادداهايولأصبح،م429وفىإنجلترا.

.للشقاقفريسةأخرىمرةويلزوقعتولكن.الموحدة

استطاعويلز،أمراءبنالحروبمنفترةبعد،م869وفي

هزيمةديهيوبارثحاكمأوينآبميردودددا،هايولحفيد

.أخرىمرةويلزوتوحيدجوينيد

ربطالذي-سيسيلابليولينآبغروفيديعتبر

وقد.الويلزيينالحكامأكبر-ببعضبعضهاالويلزيةالممالك

ما930عامجوينيد،عرلقعلىالحصولفىكلروفيد!

المجاورةالإنجليزيةالأراضيعلىنشطةبغاراتقيامهبعد

النورمنديينلنفوذخاصبشكلمقاوماوكان.لبلاده

عاموفيوومشر.وهرفوردباسمالانيعرففيماالمتنامي

ديهيوبارث.علىمطلقاسيداأصبح،ام550

النورمنديون

بعدومشمنستركنيسةفيملكاالأولوليمتوج

.العزمشديدقوياملكاوكانهيستنجز،معركةمنشهرين

النبلاءجميعالأولوليمطرد.الفاغوليميلقبوكان

نبلاءبهمواستبدلأراضيهممنتقريباالأنجلوسكسون

نورمنديين.

وكان-لأبيهالثانيالابنوهو-العرشالثانيوليمتولى

خلالام001عامالثانيوليمتوفىوحازما.قوياملكا

وكان.هنريأخوهليخلفهإنجلتراجنوبيفيصيدرحلة

وأن،بسياساتهرعاياهيقنعأنامشطاعبارعاسياسياهنري

والأمن.السلاميحفظ

مأ101عامإنجلترانورمنديادوقروبرتالأميرغزا

ولكنه.الفاغوليمأبناءأكبربوصفهالعرشفيبحقهليطالب

مطالبتهعنرحكلقتضاهاتفاقإلىهنريمعتوصل

عامهنريالملكعمهبموتستيفنسماعوعند.بالعرش



وأيرلندابريطانياملوك126

ملكاهناكليتوجإنجلتراإلىفرنسامنالبحرعبر،أم351

عنتتخلل!اهنريالملكابنةماتيلداولكنالبلاد.على

ستيفنبخلعونشسترنبلاءمنمجلعروقام.بالعرشالمطالبة

نأبعد،أم411عامإنجلتراعلىحاكمةماتيلداواختيار

العامالقضاءقبلولكن.ستيفنالملكماتيلداحلفاءهزم

بإطلاقالإنجليزالباروناتقامماتيلدا،شعبيةعدموبسبب

إنجلترا.عرشعلىأخرىمرةملكاتوجالذيستيفنسراح

البلانتيجيون

اصرية!صفرنمسافيقويةإماراتبنوا.الأنغويون

زوجوأنجيوكونتجيوفريوسعو.والزواجالفتوحات

أحفادهفظل.مينووراثةنورمنديابفتحممتلكاتهماتيلدا،

بلانتيحيين.اسميحملون

هنريالملكباسمجيوفريبنهنريتوجوعندما

أحزاءمعظميحكمكانا،أ451عامإنجلتراملكالثاني

أصبحشرنسا،كمافىأيضاأخرىومناطقفرنساغربي

!ثفرنسا.ملكسيدهمنقوةأكثرإنجلترا،عرشبوراثته

المطلة.أصنداأ!سدوأأ!:حكمهوسر
لر-صبحسر

ابنهالعرشورث،أم918عامهنريالملكوفاةوبعد

ريتشاردجعلوفاتهوقب!الأسد.قلبريتشاردالثافي

والهزائمالحروبوأدت.للعرلقوريثاجونإخوتهأصغر

منوأجزاءنورمندياإقليمجونالملكيفقدأنإلىالمتكررة

معالخلافاتأيضاجونالملكوعائ.الأنجويينإمبراطورية

وبعدأ،.البابامقاطعةإلىأدىمماالكنيسةومعالبارونات

هنريابنهأمحرشاعلىخلفهأم216عامجونالملكوفاة

فقط.سنواتتسععندئذعمرهكانالذيالثالث

لعدحتى!مياساتهفيأ!ثالثاهنريالملكينجحولم

المناطقاسترجاعفيأيضافشلكماالرشد.سنبلوغه

الملكمجلستطورعهدهوفي.والدهفقدهاالتيالفرنسية

وتوفي.البرلممانبعدفيماتسمىأصبحتليصئمؤسسة

ملوكأحدإدواردوكانإدوارد.ابنهليخلفهالثالثهنري

ولكنهفرنسا،معالسلامعلىإدواردوحافظ.أجلانتيجيينا

والويلزيين.اللأسكتلنديينعلىإرادتهفرض

أمأ-390371أسكتلنداحكام

أخوها!متولى،أم390عامأثالثامالكومموتبعد

مالكومابنإدجاربعدهجاءآ.العرشعلىبيندونالد

الصداقةعلاقةواستمرت.أم701عامحتىوحكم

الإسكسدرإدجار،أشقاءحكمخلالإنجلترامعوالسلام

عاميبينح!صمالذي-ديفيدوحقق.الأولوديفيدالأول

حقهتوأيضا.الأس!صلنديالامشقلال-أم153و1241

فيوكمبريانورثمبريامناطقفيلأسعكتلندامكاسب

وقدحققها.التيالمكاممبفيفرطواخلفاءهولكنإنجلترا.

ولكنه،المناطقتلكامشعادةوليموهو،خلفائهأحدحاول

المنقوشللشعارالأسد،باسموليمعرفوقد.يفلحلم

بينعاما،94البالغةوليماحكمفترةوكانت.درعهعلى

الأطول-الملوكمنلغيرهبالنسبة-أم412و6511عامي

ال!سكتلندي.التاريخفي

وليمابنالثانيالإسكندرمنكلحكمفترةتميزت

وفيوالازدهار.بالسلام،حفيدهالثالثوالإسكخدر

هنريالملكابنةجوانمنالثانىالإسكندرتزوج،أم172

الجزرالثالثالإسكندرانتزعكماانجلترا،ملكأضالثا

.أم632عامالنرويجمنالغردية

منيبقلم،أم286عامالتالثاللإسكندرتوفيعندما

عمرها.منالثالثةفىكانتالتيمارجريتسوىأحفاده

.سنواتأربعلمدةأوصياءمجلسعنهابالنيابةح!صموقد

فيأسسكتلندادخلت،ام092عاممارحريتتوشيتولما

31وطالب.للعرشوريثهناكي!ضل!حيث،أزمة

الذي-الأولإدواردإنجلتراملكأنإلا.بالعرششخصا

فضأسكتلنداحكومةعنالمسؤولالمجلسإليهأوكل

باليول.حوناختار-النزاع

قائداالأس!ضلنديوناختارإنجلترا،ملكمعنزاعاتبعد

صلبامقاتلابروسوكان.لروسروبرتهوجديدا

عامليتوجإنجلترا،ضدحولهأضاسايجمعأناممتطاع

معاهدةعقدوبعد.الأولروبرتاسمتحتملكاأم603

باستقلالالإنجليزاعترفأم،328عامنورثامبتونصلح

أس!صلندا.

عامبروسروبرتوفاةبعدالثانيديفيداستطاع

أسكتلندااحتلواقدكانواالذينالإنجليزيدحرأنأم،932

الرابعالقرنأربعينياتفيذلكوكان.العرشويستعيد

.ام371عامديفيدوتوفى.الميلاديعشر

ويلزحكامآخر

الخلافاتاستشرت،أم630عامغروفيدموتبعد

النورمنديونالأولوليمباروناتوانتهزويلز.فيأصشقاقوا

وقامواويلز.فيالمناطقبعضلانتزاعالخلافاتتلكوجود

أمراءوأبدى.الويلزيةالحدودمنطقةفيحصينةقلاعببناء

مأ390عامففي.الأجانبأطباروناتكبيرةمقاومةويلز

حاكماكانالذيتيودوردآبرايسسقطمثلا،

الحكامأكثروكان.النورمنديينيقاتلوهو،لديهيوبارث

فيولدالذيساينانآبغروفيدهوالوقتذلكفيفعالية

جوينيد.علىأصئسيداام،810عاموبحلولأيرلندا.

كلويد.نهرحتىوشرقاويلزشمالىكلغروفيدوحكما

،الميلاديعشرالثانيالقرنفيويلزحكامبينمن

وأوينغروفيدابريسهمارئيسيانحاكمانهناك
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إلى31"6ص)ح!كاروبرت

م(.9321

9132منلرحكمالانيديفيد

أم(.371إلى

أوينأما.ديهيوبارثغروفيدآبريسحكموقدجوينيد.

والدهموتعندجوينيدعلىحاكماأصبحفقدجونييد

جوينيد،أوينوفاةوعندأم137عامساينانأبغروفيد

ويلز.علىوحيذاحاكماغروفيدآبريعرأصبح

معالخلافاستمركماويلز،علىالحكاموتتابع

بموتولكن.أخرىأحياناويخبوأحيانايتصاعدإنجلترا

ومنذويلز.فيالمستقرالحكمانتهىغروفيد،آبليولين

لقبأبنائهأكبريعطيإنجليزيملككلأصبحالوقتذلك

ويلز.أمير

أيرلنداحكام

معفيهاممالكأيرلنداسكنواالذينالسلتيونأسس

حكامعننعرفهمماالقليلهنالكولكن.المسيحميلاد

لأيرلنداحاكموأولالميلاد.قبلالخامسالقرنقبلأيرلندا

الرهائنذوونيالنويجيالاكنيالهوالمسجلالتاريخفي

.الميلاديالخامسالقرنبدايةفيالاعلىتارأملك،التسع

الأكبرابنهأيرلنداعرشعلىخلفهم427سنةوفي

موحدةغيرأيرلنداظلتولكنتارا.علىملكالوجهير،

مستقلة.الممالكبعضظلتكماسيالمميا،

القرنأواخرفيأيرلنداعلىالفايكنجغاراتبدأت

.الميلاديالعاشرالقرنحتىواستمرت،الميلاديالثامن

حكامأحدقادولكنأيرلندا.فيقويةممالكالفايكنجوبنى

المقاومة،الأصليينأيرلنداابناءمنبوروبريانوهوأيرلندا،

فيالملوكأقوىبريانوأصبح.الفايكنجضدالنهائية

انتهت،أم410عامكلونتارفمعركةوبعد.الجنوب

تلكفيتوفيبريانولكن.أيرلنداعلىالفايكنجسيطرة

المعركة.

سيطرتهفرضفيأوكونورتورلو!بريانوفاةبعد

فخلفه،ام561عامتوفيأنإلىأيرلندا،كاملعلى

عاموفيأيرلندا.علىأعلىملكاماكلوفلينمورتاك

رويوهوأيرلنداملوكآخرالحكمتولى،ام661

فيالاضطراباتمنالكثيروبعد.تورلوفبنأوكونور

علىأيرلنداإلىالحدودالثانيهنريالملكعبرأيرلندا،

وبقى.الباروناتعلىسلطهلتأكيدكبيرجيشرأس

نأإلى،سلطاتبلاولكن،مكانهفيأوكونورروي

.أم891عامتوفي

المتأخرونالبلانتيجيون

عامحتىالبلانتيجيينسلطةعلىالأولإدواردحافظ

الثاني-إدواردابنهام703عامخلفهحين،أم703

إدواردوكان.الثالثإدوارلابنهالعرشعنتنازلالذي

حكمهفترةمعظمولكن،رعاياهمنمحبوباهذاالثالث

إدواردوفاةوبعدفرنسا.ضدعامالمائةحرببدايةكانت

يبلغكانالذيممارششاردحفيدهخلفه،أم377عامالثالث

ريتشاردورثوقد.فقطعاماعشرأحدالعمرمن

عاموفى.كثيرينأعداءلهجعلتعديدةصعوبات

بامعمملكانفسهجونتجونبنهنرينصبأم،993

الرالغ.ريتشارد

ويوركسترلانكا

عائلةحلتالعرشعلىالرالغهنريا!متولىعندما

وسمتإنجلترا.حكمفيالبلانتيجيينعائلةمحللانكامشر

وفيمالانكاستر.دوق،جونتجونباسمنفسهاالعائلة

أصبحتلانكاستر،لعائلةيوركعائلةمصاهرةوبعدبعد،

.يوركباسمتعرفالمالكةالعائلة

ذفيارابغهنريالملككانلانكاستر.عائلةحكم

منعاما41بعد-أم413عامتوفيوعندماوعمليا.

وقوية،متماسكةالخامسهنريلابنهالمملكةترك-حكمه

هنريوكرس.تواجههكانتالتيالمش!سلاتمنبالرغم

فرنسا.ضدالحربلإحياءالقصيرةحكمهفترةالخامس

عامالفرنسيينمعمعاهدةويعقدفرنسايهزمأنواستطاع

كاثرينمنتزوجالمعاهدةهذهشروطوبموجب.أم042

تشارلزموتوبعدفرنسا.ملكالسادستشارلزابنة

إلىبالإضافةفرنساعلىحاكماهنريأصبحالسادس

العرشتاركا،ام422عامالخامسهنريوتوفيإنجلترا.

.السادسهنريالطفللابنه

معاهدةهنريعقدام،34ءعامفي.الوردتينحرب

علىوترتب.الحربمنعاممائةأنهىممافرنسامعسلام

عدافيمافرنسا،فيممتلكاتهاكلإنجلترافقدتأنذلك

المدنيةالاضطراباتمنسلسلةواندلعت.كاليهميناء

.الحربانتهاءبعدالوردتينبحربسميت

وراثةفيبأحقيتهإدواردطالب.يوركعائلةحكم

عامفىولكنقبل،منوالدهبهطالبماوهذا،العرش

وذهب،أخرىمرةملكااسمادسهنريأصبح،أم047

رأسعلىإدواردعاد،ام471عاموفي.المنفىإلىإدوارد

مأ483عامحتىوحكمالعرشعلىواستولىكبيرجيش
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إلى9913م!)ححمالرابعهنري

أم(.413

صإ4611ص)ح!-الرابعإدوارد

أم(.483إلى4711ومر،0471

شإ4851مر)حعمال!ابعهنري

أم(.905

إلىم!1413*)ح!الخاصهنري

أم(.422

.(م3841س)ح!-مسلحاارددواإ

إلى015!من)ح!-الثامنهنري

أم(.547

إلى4221من)حكمالسادسهري

أم(.471إلى0147ومنأم461

إلى8341م!)ح!*الثالثريتشارد

م(.8541

إلى1547ص)حكمالسادلرإدوارد

أم(.553
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"1!3!بخ!!!*!3!3لا-!!3-"لا"كا*؟3ا0!33لمير

ا!خو!*لا3لألاج،رجمكلكوى؟لاا-لأ!1،3،3كا؟?ص-رزلأجم!*

حم!كا،ممكثع!!!ع!لا3لأفي3!لالا13لأ3-،ء،بم،71،زولمبر!!*كأكالا

6!6!ئر-كا!!ع*ئر*؟1!*33؟317؟زر!كثي/،،

!خةغ*،!!ص3!3لالمكا*ء--!"؟**-3

لأ!؟"لأ!3!ءخ--بمل!!7،بر!زع،

ع333ء!،3!--؟3؟/3733جم!ك!عبرعاع!س/-4كا-

لأفيلإلأ-فثثروض"3لألأ

لالا!!!!!*33ل!لا-ص*!!عر3!،!!لأرر!يخء-

إدى5581س)حكمتالأولىإليزابيثإلى5531من)حكمتالأولىماريعامملكةبها)نوديغريجيناليدي

أم(.306ام(5580أم(5530

كبيراجهداالثامنهنريوبذل.ام905عامالثامنهنريالخامسإدواردابنهالعرشعلىوخلفه،الرابعإدواردباسم

.الإنجليزيالأسطوللبناءدوقريتشاردعمهوصايةتحتعاما،13يبلغكانالذي

ماريالملكةالعرشعلىجلعستام553وفيعامالبرلمانبموأفقةملكانفسهنصبوالذيجلوستر،

للملكاكتسائاإنجلتراتحكمملكةأولفكانت،الأولىاعتقادحسب-الثالثريتشاردالملكوكان.أم483

أبيهامنأختهاالعرلقعلىخلفتهاكذلك.وراثةلاوحقا،وبعد،أم485عاموفيوذكيا.وكريماشجاعا-المؤرخين

التوسعبدأعهدهاوفي.ام558عامالأولىإليزابيثاسمتحتملكاتيودورأوينأصبحفيلد،بوزورثمعركة

بالرحلاتبحارتهاقامحيثالبحار،وراءفيماالإنجليزي.السالغهنري

أوروبا.فيمهمةقوةإنجلتراوأصبحت،الاستكشافيةثيو!ورآل

أسكتلئدافىستيوارتالىائلةظهرتا!حرسق،علىالسابعهنريالملكبجلوس

عرشعلىالثانىديفيدخالهستيوأرتروبرتخلفأصبحأنوبعدتيودور.عائلةهيإنجلترا،فىجديدةملكية

سيتواردالباسمأحفادهوعرف،ام371عامأسكتلندا،الخلافاتتسويةحاول،أم485عامملكاالسالغهنري

لفترةأسكتلنداستيوارتالحكموقد(.ستيوارتبعد)فيمابعقدقوتهمنعززكما،ويوركلانكاسترعائلتيبين

أيضا.إنجلتراعلىملوكاأصبحواتمالتاليةعامالثلاثماءلةالثانيابنهالعرلقعلىالسابعهنريوخلف.التحالفات

كاقي؟-!ل!ءئر؟-!لم؟?و!2؟يم؟ع!كأفيل!3في+ك!كا!ححتنئن!ئن!بز؟بنصفى!خئز-/!/

د!/!ءلإ33،7ىزر7لأزركألأ،جم!ئر!زربر7؟ء3ع/-

:د!،!كا!ا!!؟!!لأ!لأكا!؟كا!-!!لألا

لالألأ+!3كاا!،كاعإقيير

!:لاء!صح4لأعلأكاا!-ىكاترفي7

!!*-كاع+7373؟،،11،ث!ء!لم!

د؟3?3!!!ءدلأين!؟رزبرغ!؟!ئرء؟أزوئرئج

عكا؟كأء"7؟7-،3لإع!ءير؟3،؟!

!خ/ءعلإغكاء3،1كاعلاءكثيسكا"عثلرأ!ىفيقيم!بر!!ل!م-!*ويهثغ

إلى1513من)حكمالخامسجيمسإلى1488ص)حكمالرابعجيص!إلى0146من)حكمالثالثجيمس

(أم542ام(513أم(4880
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1542من)حكمتألممكتلنداملكةماري

أم(.567إلى

1567من)حكموالأولالسادسجيمس

أم(.625إلى

إلى1625من)حكمالأولتشارلز

أم(.641

الاستقرأربعدمستيوارتآلحكمفترةاتسمت

ستيوارتآلمناصكتيريناأنإلىذلكويعزى.والاضطراب

ستيوارتآلملوكأهمومن.أطفالوهمالعرشيرثونكانوا

وجيمس،الأولوجيمعر،الثالثوروبرت،الثانىروبرت

العدالةونشرالأسطهولأسسالذيالرالغوجيمس،الثالث

الملكةبعدهالعرلقإلىجاءتثمإنجلترا.معالسلاموحقق

تيودورلمارجريتحفيدةوبصفتهاأسكتلندا.ملكةماري

للملكةالوحيدةالوريثةهيأسكتلنداملكةماريأصبحت

الملكةمنكلوفاةوبعد.تتزوجلمالتيإنجلتراملكةإليزابيث

ماريالملكةابنالرالغجيمسأصبح،إليزابيثوالملكةماري

أصبحوهكذامعا.وإنجلتراأسكتلندالعرلقالشرعىالوريث

ملكأولبالتالىوأصبحالأولجيمسهوالرابعجيص!

معا.وويلزوأسكتلنداوأيرلنداإنجلترايحكم

إنجلترافيسديوارتال

رغموجادا،ومثابراذكئاملكاالأولجيمسكان

،ام625عاموفى.تواجههكانتالتيالصعوبات

أيضا،ورثالذيالأولتشارلزابنهالعرشورث

وفىوفرنسا.أسبانياضددائرةكانتالتيالحرب

الأسكتلنديينعلىالحربتشارلزشنام،638

ما426عامالأهليةالحرباندلعت.إياهلعصيانهم

فيلهالمعارضينوبينبينهالمستمرةالخلافاتبسبب

استمرتالتىالأهليةالحربنتائجأهموكانت.البرلمان

الكومنولث.مجموعةوإنشاءالم!جةإنهاءسنواتسبع

تشارلزونصب،الملكيةأعيدتأم66.فىولكن

تشارلزوكانالبلاد.علىملكاالأولتشارلزابنالثاني

،والعلومالتاريخفيخصوصاومطلعاذكياملكاالثاني

إلى0166ص)حكمالثانيتشارلز

أم(.685

إلى1685من)حكمالثانىجمسى

أم(.688

إلى9168من)حكمالثالثوليم

أم(.207



إلى4711من)حكمالأولجورج

أم(.727

إلى1727من)حكمالثانىجورخ

أم(.076
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إلى176"من)حكمالتالثجورخ

ام(.082

كماوالفنونللموسيقىالحماستجددرجوعهوبعد

ألمس!أم066عاموفي.أخرىمرةالمسرحازدهر

الملكية.الجمعيةتشارلزالملك

جيمسالملكالحكمإلىجاءأم685عاموفي

الملك(ماريابنته)زوجصوهالعرلقعلىخلفهثم،الثاني

العرشفانتقلأبناءيتركالموفاتهما،وعند.الثالثوليم

عامآنالملكةوتوفيت.ماريالملكةشقيقةانالأميرةإلى

العرلقوانتقل.للعرشمباشراوريثاتتركأندونأم471

ابنةإليزابيثالملكةوحفيدهانوفرملكجورجالملكإلى

.الأولجيمس

هانوفرعائلة

منبدعوةالبريطانيالعرلقهانوفرعائلةتولت

كانتهانوفرعائلةأنمنوبالرغم.البريطانىالبرلمان

بقيتفقدبريطانيا،إلىبالإضافةهانوفرتحكم

سياستهماكانتفقدذلكومع.منفصلتينالحكومتان

.وأحدةالخارجية

و!ن.الأولجورجالملكهوهانوفرملوكأولكان

فيفرنساضدحاربشجاعاوجندياقويةشخصيةذا

.أم71أ-1074عامىبينالأسبانيةالخلافةحرب

الخارجية.السياسةفيخصوصا،صائبةآراءلهوكانت

،ام727عامملكاأصبحالذيالثانيجورجكانكذلك

التيكارولينمنمتزوجاوكانباسلا.وجندياشجاعا

عامالثانيجورجوفاةوبعد.أم737عامتوفيت

جورجاسمتحتجورجلحفيدهالعرشانتقل،أم076

كماإنجليزيا،بكونهفخورأالثالثجورجوكان.الثالث

سنواتأوائلوفي.السياسيةالحياةفينشطبدوراضطلع

إلىأم082من)حكمالرابعجورخ

أم(.083

إلى0183من)حكمالرابعوليم

أم(.837

أم(.109إلى1837من)حكمتفكتوريا
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أ!سنواتاحربوكسبتبالازدهار،إنجلتراتمتعتحكمه

علىاستولتكمافرنسا،ضدأم(أ-763)6ء7السبع

وكندا.الهند

أبناءأكبرجورجالأميرأصبحأم082عاموفي

الملكواشتهرالبلاد.علىملكاالثال!جورجالملك

عاموفي.العامةالأعمالمنعديداالرائبتنفيذهجورج

شقيقهالعردقالرابربملىجور!الملكخلفأم083

حينذاكوكان،الرابعوليمالملكاسمتحتوليمالأمير

الإصلاحات-ترددبعد-وقبلعاما.65العمرمنيبلغ

عامالرابعوليمالملكوتوفى.أم832عامالبرلمانية

.ام837

أضامنةافيفكتورياالمل!صةكانت.الفكتوريالعهد

اشابع.وليمالملكعمهاخلفتعندماعمرهامنعشرة

الملكأبناءأصغركنتدوقإدواردالأميرأبوهاوكان

مأوكانت.أم082عامتوفيأنهإلا،الثالثجورج

وقد.كوبورج-ساكسآلمنألمانيةأميرةفكتوريا

الإمبراطوريةلوحدةرمزاعهدهافيالملكيةأصبحت

الأميرالحكمشؤونفىمدربيهامنوكان.البريطانية

عامتزوجتهالذيغوثا-كوبيرج-ساكعم!أمير،ألبرت

شمعبها-منمحبوبةملكةفكتورياالملكةوكانت.أم084

عامسنة(05)لحكمهاالذهبيباليوبيلاحتفلالذي

ولكن.أم798عامسنة(6.)الماسيواليوبيل،م8871

ذكروريثلوجودهانوفر،إمارةترثأصمفكتورياالملكة

عامبهانوفرالإنجليزيةالصلةقطعتوهكذا.الحياةقيدعلى

أعمامأحدهانوفرفىالحكمإلىجاءعندماأم،837

زوجهااسمفكتورياوأخذت.الرابعلوليمخلفاف!ضوريا

بيتابذلكوأسعستمنهتزوجتعندماكوبيرجساكس

ملوكه.أولإدواردالملكابنهاكانجديدا،ملكيا

إلى1091!)ح!مالسابعإدوارد

(.م0191

إلى0191من)حكمالخامسجورج

أم(.369

أم(.369عام)حكمالثامنإدوارد

إلىأ36!من)حكمالسادلرجورخ

ام(.529

سةالعرش)اعتلتالثانيةإليزابيث

أم(.529
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وندسوروبيتكوبيرج+ساكسبيت

ولذلك.صارمةأمافكتورياكانتالتغيير.سنوات

عام"العرشعلىخلفهاالذيالسابعإدواردابنهانشأ

بوعىيتمتعكانولكنه.للانطلاقمحباام109

الفرنسي.الإنجليزيالتحالفعقدعلىساعدهسياسي

الخامسجور!الأصغرابنهالعرشعلىإدواردوخلف

الوريثأصبحقدالخامسجورجوكان.أم019عام

كلارنسدوقالأكبرشقيقهموتبعدللعرلقالشرعى

أخيهخطيبةمنالخامسجورجوتزوجأم298عام

ماريالملكةأصبحتوالتيماريالاميرة،كلارنس

العالميةالحربأثناء-الخامسجورجوغيربعد.فيما

إلىكوبيرجساكسمنالمالكةالعائلةاسم-الأولى

وكانت،ألمانياسمكوبيرجاسملأنوذلكوندسور.

الخامسجورجوبدأألمانيا.معحربحالةفيبريطانيا

سنويا.الإذاعةخلالمنشعبهيخاطبأم329عام

.ام369عاموتوفي

الثامنإدواردالملكالعرشإلىجاء.ا!لعاعرةالملكية

أميراإدواردكان،العرلقيتبوأأنوقبل.أم369عام

علىإصرارهلكنالكثير.منهيرجوشعبهوكانمحبوئا،

أدى،سيمبسونواليسالسيدةالمطلقةالأمريكيةمنالزواج

ألبرتالأميرالأصغر،شقيقهليخلفهالعرشعنتنازلهإلى

الملكأدى.السادسجورجالملكاسمتحت،يوركدوق

الثانية،العالميةالحربأثناءبإخلاصواجباتهجورج

علىالجويةالغاراتخلالبسلوكهكثيراالناسوأعجب

الكبرىلابنتهالعرشتركام529توفيوعندما.لندن

اليوبيلاحتفالاتفيولثماركواالملايينوتابع.إليزابيث

.ام779عامالعرشعلىلجلوسهاالفضي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

دروادإ

دروادإ

يرل!،سكسإ

كبرلأالفردأ

الأولىإليرابيث

الثانيةإليزابيث

القديس،دنستان

دريتشار

لاسنيكو،لييدر

ستيفن

جينالليدي،غري

فرانسيس

فكتوريا

جمترا

البرخءأمرا

روبرت،بروس

للوردا،بيرلي

توماسالقديس،بيكيت

تشارل

تشارلز

فيليب

يوليوسقيصر،

كراتاكوس

توماسكرانمر،

وليفرأ،كرومول

هيولاتيمر،

أسكتلمداملكة،ماري

ماكبث

السير،جرنفيل

رششارد

حورخ

جون

جيمص

نسيسفرالسيرا،ريك

يدسيمود،مونتفورت

رولدها

داد،يرلها

هنري

جونلسيرا،هوكينز

وليملسيرا،لاسوا

وليم

معركة،جيمكورأ

نىسبالأا1دمارلأا

يخرتا،اسكتلندأ

بدلأا،يسكتلندلأا

اللوتريالدييالإصلا!

للإقطاعا

ويلزميرأ

لأنجلزا

سدوفاأ

تاريخ،أيرلندا

معركة،نوكبيرنبا

اجرلمانا

لمقطا

معركة،تييهابو

فيلدبوزورث

معركة،بوين

البيوريتان

معركة،ستامفوردحسر

ئلقبا،لحوتا

علةذاتأخرىمقالات

الإنجليزيةالأهليةالحر!

عاماالثلا!نحرب

عامالمائةحرب

الوردتينحرب

التوريالحزب

الويجحزب

معركتادنبار،

يمةلقداروما

معركة،ردندستا

الإنجليزيةالأراضيسحل

السكسون

شع!،السلت

البريطانيةالؤوسيةسلم

معركةتشيص،شيفي

الفايكنج

القن

معركة،كريسي

أسكتلنداكنيسة

الموضوععناعر

إنجلتراكميسة

المشيخيةالكنيسة

لانكاستر

كرتاالماحنا

المارلتسات

الملكيتمورىمحلس

الإنجليزي

مرسيا

الكبارالملوك

تاريخ،المتحدةالمملكة

الدنماركيالحكممن!ة

والثلاثودالتسعةالمواد

لغزوا،لنورمنديا

ياسدنور

لورلستنيو

معركة،هيستنجز

سكسو

ويلز

الأوائلالحكام-

والدنماركيونالأنجلوسكسونالملوك-

فيالدنماركيونالملوكهـ-سكسون-الأنجلواستيطان-أ

إنجلترانورثمبريا-ب

النورمفديالاجتياح-ومرسيا-ح

وسكس-د

الأوائلوويلزأسكتلنداحكام-

ويك-بأسكتلندا-أ

لنورمنديونا-

لبلانتيجيونا-

نغويونلأا-أ

مأ371أ-390أسكتلنداحكام-

ويلزحكامآخر-

أيرلنداحكام-

المتأخرونالبلانتيجون-

ويوركسترلانكا-أ

يوركعائلة-حكمجلانكامشرعائلةحكم-أ

الوردتينحرب-ب

تيودورآل-1

أسكتلندافيستيوارتآل-ا

إنجلترافيستيوارتآل-ا

هانوفرعائلة-ا

الفكتوريالعهد-أ

وندسوروبيتكوبيرج+ساكسبيت-1

التغيير!شوات-أ

المعاصرةالملكيةب
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أغديم،االعهدفيكتابانالملوكسفر.سمر،الملوك

داودموتقبلالكتابانويبدأواحدا.حصتاباويصنفان

سفرويختتم.مشة004منيقار!ماأحداثوتحناولان

يهوذا.مم!صةبانهيارالملوك

الحكاممنمجموعةعلىأطلقاسممالكيارالملوك

أغرناوالميلاديالثالثالقرنبينأيرأخداشىالحكمتولوا

لا،اسمىلقبالكبيرا!للكولقب.الميلاديعشرالثاني

.الملوكمنغيرهعنأعلىسلطةالملكبالضرورةيعطى

ماككورالحكمتولى،الميلاديالثالثالقرنوفي

الكبير.ا!للكنفسهعلىوأطلهت،ميثفيتارا،منأيرت

سيادةعلىالكبارالملوكمنمتعاقبةمجموعةحافظتوقد

.الميلادياسمادسالقرنستينياتحتىتارا

وهو،أهميةالمتعاقبينالملوكأهمامنواحداناييلكان

علىأحفادهأبقىوقد4(..ء-)937هوستيتجعناينمن

أصسنين.امنمئاتلعدةالاكبرالملكمنصب

عامصتالحكمتولىأصذيابورو،براينالملككان

:قوة.شهرةالكباراملوكأكثرام،410عامإلى2001

قعداكتيكلونتارفمعركةفىأصدنمارحجيناالغزاةهزموقد

هوكبيرملكآخركانو.الأيرلنديالتاريخفيتحولنقطهة

توفيالذي،رودريكباسمأيضاالمشهورأوكونور،روري

.م8911عام

الباعةفئاتباختياره!تقومأفرادالمتلألئونالملوك

ويطلق.القوميةالمناسباتفىلتمثيلهملندنبمدينةالجوالين

تشتملالتيالتقليديةملابسهماإلىنسبةالاسمهذاعليهما

تنضدالتىأطؤلؤيةابالأزرارالمرصعةوالمعاطفالقبعاتعلى

النعامبريشقبعاتهنالملكاتوتزين.فائقةزخرفيةبأشكال

أ!رف.اجرىكما

الباعةعيدالمتلألئينالملوكلهؤلاءالمهمةالمناسبات

بكنيعسةأكتوبرشهرفىيقامالذيللحصادالجوالين

لالاشتراكالمتلألئونهؤلاءويقوم.لندنشيمارتنأغدلسا

الفعالياتمنآخروعدد،لندنلعمدةالسنويالعرضفى

الخيرية.الأغراضمنأطعديدالتبرعاتلجمعالامشعراضية

الوسطى.العصورمنذالباعةهؤلاءلندنشوارععرفت

بنهايةالظهورفيبدأتالمتلألئينالملوكهؤلاءنشأةولكن

المتلألئينالملوكمنكثيرويتوارثالتاسئكلشر.القرن

.بالانتخابالمجموعةإلىبعضهماينضمبين!اهذه،ألقابهر

احسطح(.)اهاواي:نظرا.ملوكاي

سميتبأمشراليا،فكتورياغربىشمالفىتقعمنطقةطي

اسمهفيهاالأوكالبتوسأشجارمننوعلوجودأ،سم1لهذا

نهرجنوبمليمنطقةتقعثبيرة.بكمياتمتوافرملي

منيمتدخطوهو.الجنوبيةأسترالياحدودوشرقيموراي

أسترالياحدودحتىغرئاثم،بيرشيبشرقيحتىكيراج

والشرقية.،الحنوبيةالحدودموضحا،الجنوبية

منأقلالمنطقةهذهفيالأمطارهطولمعدليبلغ

شديدجفافمنالمنطقةوتعاني،السنةفيملم038

م15وفبرايرشهرخلالم532تبلغعاليةحرارةودرحة

منأكثرالتبخردرجةتبلغكمايونيو.شهرفي

نهرعداالمنطقةهذهفيأنهارتوجدولاملما،أ؟ء..

فتفقدالجنوبمنتدخلانتىنهارالأمياهبقيةأما.موراي

.لشمااكط

الميل،المتدرجةالرمالمنمساحةمليمنطقةتعد

البحيراتقاعفىرمليةكثبانبوجودسطحهاويمتاز

بينما،التلالسلسلةامتدادعلىفرمليةالتربةأما،القديمة

.المنخفضاتفياشمليالطفليوجد

منوتمكنوا،مليمنطقةفيوالرعاةالمزارعونيعيش

زراعةطريقوعنالفوسفاتأسمدةباستحدامالضأنتربية

أهموالصوفاللحمويشكل.لمسيمإوابالبقوأجاتالمراعى

والشعيرالقمحإلىإضافةأطمزارعينالدخلمصسادر

هذهفيأعسكاناوجودتاريخويرجعوالجاودار.والشوفان

شافىالأخوانأنشأعندماأم887عامإلىالمنطقة

ملديورا.مستوطنة

فيتقامالتيالرسميةالاحتفالاتسلكتيرمميزةسمةاللتلألئونالللوك

لاترسا.حديقةفىالمصحعيد!صموكصلندد
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تحقيقعلىالدكرويحافظ،بالرملبيضهاالأنثىتعص.الليةطائر

إزالته.أوالرملإضافةطريقعنللبيضثابتةحرارةدرجة

يشبهالطيورمننوعالمليةطائر.طا!الملية،

المناطقفيالصحراويةشبهالمناطقفىيعيش،الدجاجة

المنخفضة.المليةأشمجارتنموحيثلأمشراليا،الداخلية

حوأليويزن،ملم007إلى055الطائرطولويبلغ

المناطقفىحفرةالأنثىتحفرالشتاءفصلوفي.كجم2

بأوراقتغطهاثمبيضهافيهاتضعالصحرأويةشبه

ويختبر.المتراسأوالكومةمثللتصبحوالحشائمقالأشجار

ويتحقق،لسانهطريقعنالكومةهذهحرارةدرجةالذكر

وذلك،للكومةتقريبام33درجةعلىالمحافظةمندائما

إلىالصغارتتحركالفقسوعند.الرملإزالةأوبإضافة

وعشرينأربرخلالوتطيرتجريأنويمكنهاالكومةخارج

يأالأبوانيقدمولا.البيضمنخروجهامنفقطساعة

الطور.منالنوعلهذارعاية

)الحدول(.والمقابي!الأوزانانظر:.المليجرام

م(.735-؟أهـ،17-؟)مليكةأبيابن

أبيبناللهعبيدبناللهعبدأبوبكرالحافظالحجةالإمام

القاضي.المكيالتيميالقرشي-زهيرواسمه-مليكة

المؤمبنأمعنوحدثقبلها.أوعليخلافةفيولد

منوغيرهمعمروابنعباسوأبنأسماءوأختهاعائشة

عنهم.اللهرضيالصحابة

السختيانيوأيوبرباحأبيبنعطاءرفيقهعنهحدث

حديثصاحبمفتياعالماكان.وغيرهمجريجوابن

الزبير.لابنوالأذانالقضاءولي،وإتقان

الثمانين.فيوهوتوفي

-981)6رسونسانلىروبرت،مليكن

فيللكيمياءنوبلبجائزةفازأمريكىكيميائيام(.869

الجزيئيةالمداريةالنظريةعنالجائزةتلقى.أم669عام

اتحادكيفيةالنويةهذهتفسر.ام289عامأقترحهاالتي

جزيء.لتكوينالذرات

تسمىمساراتفىالنواةحولالذرةإلكتروناتتدور

فيالإلكتروناتأنمرةذاتالعلماءأعتقدوقد.المدارات

للذرةالوحيدةالنواةحولالدورانفيتستمرالمداراتهذه

مليكننظريةألانالعلماءأغلبويقبلالجزيء.تكوينبعد

حولتدورالخارجيالمدارإلكتروناتأنعلىتنصالتي

مجالاتفيتطبيقاتمليكنولنظرية.بكاملهالجزئ

سبيلعلى.والصناعيةالبيولوجيةالأبحاثمنهاعديدة

البروتيناتتركيبلدراسةالعلماءاستخدمها،المثال

.معقدةأخرىومركباتوالبلاستيك

ماساشومسيتعي!،بولايةبورتنيوبريفيمليكنولد

،أم179عامفيالتقنيماساشوسيتمه!معهدفيوتخرج

عامشيكاغوجامعةمنالدكتوراهدرجةعلىوحصل

.ام619عامإلىأ289عاممنالجامعةفيدرس.أم219

(.الأسطح)قياساتالمتريالنظامانظر:المليمدر.

المسهل.نظر:ا.الملين

ويمكن،000.0001ويكتب،ألفالألفالملدو!

ا!لليون:الحقائقهذهخلالمنالمليونعنفكرةإعطاء

9.1أويوما،496أو،ساعة67661تساويدقمة

سنة،411أويوما،667.41تساويساعةا!لليونسنة.

في،المليونويكتب.سنة074.2يساوييوموالمليون

.الأسانظر:0160،عشريألرشكل

،المكارمأبوأم(.902-؟هـ،606-)؟مماتيابن

علماءوأحد،ومثقف،وأديبكاتبالخطيربنأسعد

اعتنق.قبطيةمصريةأسرةمنوهو.عصرهفىالجغرافيا

الدينصلاحتولىحينماام961هـ،456!شةفيالإسلام

ديوانرئيسمنصبمماتيأبنشغلمصر،حكمالأيوبى

خلفائه،وبعضالأيوبيالدينصلاحعهدفيوالماليةالجيع!

النصففيالأدبيةالثقافةذروةإلىمماتيابنوصلوقد

فيالفاشوشكتابله.الهجريالسادسالقرنمنالثانى

فيمماتىابنشمهرةوترجعشعر.ديوانولهقراقولتق،أحكام

الذيالدواوينقوانينكتابهإلىالجغرافيالتراثمجال

وماوخراجهاومساحتهاوأنظمتهاالأرأضيأنواعفيهتناول

هذااتجاهيمثلمنخيرمماتيابنويعد،المسائلبتلكيتعلق

الزراعية.والتربةبالأراضيالمتعلق،الجغرافيالنمط
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يجاورحما(.مماأ!صواتا)تأثرالصامتانظر:.ا!ول

وأاجتماعيةمجموعةبهاتصبحالتيالعمليةالمماقلة

فعلى.أخرىثقافيةأواجتماعيةمجموعةمنجزءاثقافية

منكثيرةبلادمنمجموعاتهناكأننجد،المثالسبيل

هذهأغلبوتركتأستراليا،فياسعتقرتقد،العالم

بلادهافيتمارسهاكانتالتيحياتهاطريقةالمجموعات

واخذت،اللغةفتعلمت،الأستراليةبالطريقةوعاشت

.هناكالسائدةأضقاليداواتبعت،العادات

معينةمنطقةمنالناسيرحلعندماالمماثلةتحدثوقد

المدنتعستوعب،المثالسبيلفعلى.أخرىمنطقةإلى

فىالحياةنوععلىفيتعودونإليها،يأتونالذينالمزارعين

شمانتيالمجموعةتتبنىأنالضروريمنوليصر.المدينة

ببعضتحتفظفقدبمالجديدةالحياةنظمكلاستيعابها

تبنيها.أثناءالجديدةالعاداتبعضتعدلأوعاداتها،

تشكلالتىالمجموعةلأنتؤخرأوالمماثلةتمنعوقد

المجملأعاتمنممجموعةالاندماجتريدلاالأغلبية

ارغمواماكثيرأا،خرى1الأقلياتوبعضفالسود.الصغيرة

تصرالحالاتبعضوفي.معزولةمناطقفىالبقاءعلى

يتمألاوتتعمدحياتهابنمطالتمسكعلىالأقليات

مجموعاتلهؤلاءمثالوخير،الأغلبيةمعاستيعابها

الأميش.انظر:.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالأميش

يتم،الصناعيةالبلادفىالأقلياتأنالملاحظومن

فيأمادأئمابمالأغلبيةحياةطرقفيوانصهارهااندماجها

وهذا،الأقليةبنظامتتأثرقدالأغلبيةفإن،الناميةالدول

منأقوىأو،متقدمةقليةالأتكونعندماغالبا،يحدث

اللأغلبية.

أجهاإيدجأقانونيةغيرأساليبالفسادصارسات

وتوحد.الانتخابعندسيام!يةامتيازاتلكمسبالسياسيون

الانتخابيةالحملاتتضبطتشريعاتالبلدانمنكثيرفي

مثلقانونيةكيرأعمالآالقوانينهذهوتحرم.والانتخابات

بآلاتوالتلاعب،السريالاقتراعصندوقوحشو،الرشوة

هذهمنعددوينظم.ممثليهمأوالناخبينوتهديد،التصويت

لديهابلدانهناكفمثلا،الحزبحملاتتمويلطرقالقوانين

المرشحونينفقهاأنيمكنالتىالمالكميةتحدد،قوانين

والقومية.المحليةالانتخاباتفيوالأحزاب

الأولية.الانتخابات،الانتخاب:أيضاان!

فيمتساويانأكثر،أو،كييائيانمركبانالمماكيات

يختلفانأنهماإلامنها؟تتركبالتيالعناصرذراتعدد

ترتيبولأن.الذراتبهاتترتبالتيالطريقةحيثمن

عنبعضهاعادةتختلفالمماكباتفإنيختلفالذرات

الكيميائى.ونشاطهاالفيزيائيةخواصهاحيثمنبعض،

نوعان،المثالسبيلعلىوالأيزوبيوتانالعاديفالبيوتان

الكيميائيةالصيغةمنهماولكل،نفسهالبيوتانغازمن

ولذا.يختلفجزيئاتهمافيالذراتترتيبأنإلاح،ا+54

نقطةحيثمنيختلفانوالأيزوبيوتانالعاديالبيوتانفإن

تحت505.درجةعنديغليالعاديفالبيوتان:الغليان

تحت12درجةعنديغلىالأيزوبيوتانولكنالصفر

الصفر.

تبلظهرتممالكالقديمةالعربيةالممالك

ومنوالضعفالقوةحيثمنبينهافيمااختلفت،الإسلام

الممالك:هذهأشو

منكثيريرىق.م(.115-)059سبأمملكة

ظهرتالتيسبأمملكةأنالقديماليمنتاريخفيالباحثين

التيالممالكأقدمهي،العربجزيرةشبهغربىجنوب

بدأهناكاستقرارهمأنالمرجحومن.المنطقةتاريخعرفها

الميلاد.قبلعشرالثالثاغرنافي

متىبالضبطلايعرفولكن،الزراعةالسبئيونعرف

المنطقةأنيبدوولكن،النشاطذلكيمارسونبدأوا

السبئيونفرأى،الانعليههيممارأأمصاأأكثركانت

علىالزراعةوساعدتهم.الزراعةفيالمياهتلكاستغلال

خطواتيخطواأنإلىأدت،مستقرةحياةيحيواأن

لدىالحكمنظاموتطور.والمدنيةالتقدمنحوكبيرة

القبليالنظامعرفتقبيلةكانواأنوبعد،السبئيين

بالمكربين.يدعونوأصئحكامهاالأمر،نيتدرجت

ويقصدمقربومعناهامكربلفظأنالدارلممونويرى

حميرلغةأنالمحروفومنأدله.إلىالقربانمقدمبه

يجمعونالمكربونهؤلاءوكانكافا.القافتنطقكانت

كانواالذيإلههمأما.والدينيةالسياسيةالسلطة!ت

النذرإليهيقدمونوكانواأ!لقة.يدعىكانفقد،يعبدونه

المعابد.أسهوبنواوالبخور،

لهم،عاصمةعرواحأمرهمأولفىالسبئيوناتخذ

أصبحتوقد،مأربإلىعاصمتهمنقلواأنمالبثواثم

حدإلىالسبئيينحضارةواعت!دتمهما.تجاريامركزا

البخورتنقلكانتالتي،البريةالقوافلتجارةعلىكبير

ومنغربا،مأربإلىشرقاحضرموتمنوالعطورواللبان

القريبةالعربيةالمناطقإلىشمالأتسيرالقوافلكانتهناك

إلىالسلعهذهتنقلكانتثم،المتوسطالأبيضالبحرمن

يقبلونالناسهؤلاح!وكانالبحر.بدلكتحيطالتيالبلاد

جعلمما،واللبانوالبخورالعطورتلكعلىالحصولعلى

ورواجسبأأهلغنىعنيكتبوناليوناني!نالمؤرخينبعض
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شبهبينسبأأقامتهاقويةصلاتهناكوكانت.تجارتهم

،الأخرىالثقافيةالأوسطالشرقومراكزالعربيةالجزيرة

.وفارسالن!ينمابينوبلادمصرمثل

فيذكرهاجاءوقد،القديمةالأمبينسبأاشتهرت

الملكخلفهاالتيالنقوشبعضفيجاءكما،التوراة

سبأمملكةأن.م(ق7207-05)آشورملكسرجون

.والأعشابوالبخورواللالئالذهبمنهديةلهقدمت

قبيلمنالأشياءتلكتكونقدأنهالباحثينبعضويرى

فرضهاالتيالضرائبأوالإتاوةقبيلمنوليعست،الهدية

لحمبأ.حكامعلىالاشموريالملك

موضع،منأكثرفىسبأقصةالكريمالقرآنوذكر

أخصبفيكانواإذ،النعيممنفيهكانوامافحكى

ملكتهمأقامتهالذيمأربسدوذكروأطيبهاالبلاد

وكانواوطغواالنعمةوكفروابطرواولكنهم،بلقيس

فلمالرسللهماللهفأرسلالشمسيعبدونمجوسا

وشردهه!السدفهدم،العرمسيلعليهمفأرسليهتدوا،

لسباكانلقد):تعالىاللهيقول.يعملونكانوابماجزاء

ربكمزرقمنكلواوشماليمينعنجنتانآيةمسكنهمفي

فأرسلنافأعرضوارزاغفوروربطيبةبلدةلهوأشكروا

خمطأكلذواتيجنتينبجنتيهموبدلناهمالعرمسيلعليهم

وهلكفروابماجزيناهمذلكا:قليلسدرمنوشيءوأثل

.71-51سبأ:الكفور!إلانجازي

ملكتهموقصةقصتهمالقرآنفيوردتوكذلك

النمل.سورةفىالسلامعليهسليمانمعبلقيس

سبأبمملكةأشعارهمفيالأمثاليضربونالعربوكان

مادحا:أحدهميقولوسدها

ذإمأربالحاضرينسبأمن

العرماسيلهدونمنينون

خر:آويقول

سبأذرىفيوتيمالواردون

الجواميسجلدأعناقهمعضقد

القرانذكرهماسبأ،فيوجدتالتىالاثارووافقت

الزرأعىالتقدمفىوافربسهمضربوااسمبئيينأنمنالكريم

الهندسةفيمتقدمينكانواكما،الريهندسةوفى

فيمأربسدبناءفيالقومهؤلاءونجح.المعمارية

أراضيهمفيتجريكانتالتيالأمالارمياهلحفظ،مملكتهم

بفضلالريفىيستغلونهافأصبحوامنها،الإفادةدون

.المياهتلكتوزيععلىساعدتهمالتىوالقنواتالسد

وببناء..مق065عامنحوفيأقيماسمدهذابأنويعتقد

والريالأراضىتوزيعينظمونالدولةملوكأخذالسد

والنخيلالحبوبيزرعونهمابينمنوكان،الزراعةوتطوير

الغذاءتوفيرفيفضملالزراعةلهذهوكان.والعنب

مايكفيهميجدونوأصبحواوركبانها،القوافللأصحاب

كانتوقدخصوصا،مأوىمنيحتاجونهوماغذاء،من

هذهوكانت.المملكةتلكفيمتوفرةوالأخشابالحجارة

تقطعوهيإليهتحتاجبماالقوافلتزويدعلىقادرةالمملكة

مناكم)005نحوإلىتصلكانتطويلةرحلات

إلىوصولأالغربيشمالهاإلىالعربيةالجزيرةجنوبي

ومصر.المتوسطالبحرإلىومنهاالبتراء،

حيثمنمكانتهالها،حضارةلممبأمملكةخلفتوقد

وأ،المنحوتةالمصقولةالحجارةذاتالمعابدفيسواء،البنيان

تدلالاثار،هذهوكانت.الزراعيةأوالمعماريةالهندسة

فيتطورمنالعربيةالحضارةإليهوصلتمامدىعلى

.العربجزيرةشبهجنوب

آراءاختلفتم(.05-.مق005)معينمملكة

وكان.معيندولةفيهظهرتالذيالوقتفيالباحثين

منتصفبعدكانربماظهورهاأنيرى،الباحثينبعض

ولكن..مأق025عامبعدأيالميلادقبلالثانيالألفا

بدايةبأنلهأظهرتونيتالباحثأجراهاالتيالدراسات

وأنهاالميلاد،قبلالسادسالقرنقبلتكنلممعينمملكة

هؤلاءبعضرأىوقد.م05عامنحوحتىاستمرتربما

للمعينييننشاطأيعلىدليلأيهناكليسبأنه،الباحثين

يأ،الهيلينستيةالفترةقبلالمتوسطالأبيضالبحرعالممع

الميلاد.قبلالرأبعالقرنقبل

القوافلطرقمفترقفىسبأمملكةشماليمعينوتقع

منهاوتتجهجنوبا،وسبأشرقاحضرموتمنالقادمة

تجارةعلىتعتمدمعينوكانت.الشمالإلىالبريةالقوافل

والعطوروالبخوراللبانتحملكانتالتىالقوأفل،هذه

بل.والتوا

نطاقمنوخرجتفشيئا،شيئاالمعينيينتجارةانتشرت

مصرإلىوصلتحيث،أخرىأماكنإلىوامتدت،اليمن

التجارةهذهوكانت.المتوسطالأبيضالبحرحوضوإلى

مراكزأهممنقرناوالعاصمةوكانت،البريةبالقوافلتسير

العالمية.التجارةتلك

نقمقعلىعثرأنه،التاريخيةالمصادرفيجاءومما

أهالىمنوهوزيد،بنإيلزيديدعىلتاجرالمعينيبالخط

الثانيبطليموسالملكأياممصرفيوكان،معينمملكة

نأوذكر..مق246و285عاممطب،مصرحكمالذي

أخذثم،مصريمعبدفيكاهناأصبح،المعينيالتاجرهذا

كانبسفينةمعينمنواللبانالبخوربعضإحضارفي

عطورتجاربصفتهمالمعينيينأهميةظهرتوقديمتلكها.

الهيلينستية.الفترةهذهفىوبخور

سبأبينالتنافسمننوعهناككانفقديبدووكما

نقشفيالتنافسذلكونرى.التجاريالنشاطفيومعين
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تاريخويرجع،المعينيةبراقشمدينةجدرانأحدفىوجد

فيجاءالميلاد.قبلالرابعأواثأضااالقرنإلىأضقشاذلك

للقوافلدليلينكاناوآخرصادقعاميأنالنقشذلك

وماوراءوسوريامصرإلىقافلةفيخرجاوأنهما،المعينية

وودوقبضعثترآلهتهمفيهحانتالذيالوقتفىالنهر

هؤلاءوكان.وخولان!مبأهجماتمنتحميهمونكره

وأنعامهماالمعينيينوبممتلكاتبالقافلةللإيقاعيخططون

وفي)نجران(.ورجمامعينلينالطريقإلىيصلونعندما

تحميهماونكرهوودوقبضعثترفيهكانالذيالوقت

الحر!خلالمصرقلبفيأنفسهموجدواوممتلكاتهم

وقبضعثترضمروقد.والمصري!تالمادي!تل!تكانتالتي

إلىرحوعهماحتىولممت!صاتهماللجالبينوالتعولضالسلما

قرناو.مديمة

آخرفيمع!!بالهيارومعينسبأب!تالمنافسةوانتهت

أرح!علىالميلاديالأولالقرنمنتصف!فيوذلكالأمر،ا

.ال!قوال

.مت11)5اهـ!ت()!فريدانو!يسجأمملكة

عندأنهأجمناتاريخفىأجاحث!تابعضرأىم(.525-

فىالتغيربعضظهرالميلاد،قبلأضانياالقرنأواخرحلول

على.مأث15حواليمنذوذأنسبأ،ملوكلقب

كانواالملوكبعضأنوجدفقد.التاريخهذافياختلاف

!مبأبأنيوحيمما،ريدانوذيمسبأبملكأنفسهميلقبون

بعضعندالعهدهذاوعرفحدودها.فيتوسعت

الحميريين.مملكةباسمالمؤرخين

بعضاتخذهقدكاناللقبهذاأنالباحثونووجد

حميرملوكبعضكانكما،مأربفيكانواالذينالملوك

أ!4وييويكل.ولظفقد!مارعاصمتهمكانتالذين

الذيالملكعلىظفارححامسعيطرالأمر،آخرفي

أصه.قاعدةالمدينةتلكأصبحت

هذهح!!املقبفيآخرتعييرحدثالصنينوبمرور

نحولعد)أيالميلاديالرابعالقرنبحلولإنهإذالمملكة

وذيسبأملكبلقبتلقبواح!صامدورجاءم(103عام

الحكمأدوارآخرهذاوكان.ويمنتوحضرموتريدان

ظفاروح!انت.الإسلامبظهورانتهىوالذي،سبأفي

.الملوكومقرالحميريةالعاصمة

وكانأقيالا،أقاليمهمحكاميسمونالحميريونح!ان

وكانوا.قبائلهمبعضبهامنطقةآمنهمقيلكل

يدعىآلهتهمكبيركانكما،الأوثانيعبدونكسابقيهم

معروفاوكان،عندهمالشمسأوالسماءإلهوهوأشتار

واتسعت.يعبدونهكانواأسذيناالشمالعربلدىأيضا

أيضامحبأيحكمونأصبحواحتى،اليمنفيالحميريينرقعة

.وحضرموتوريدان

المعينيينمثلأيضاالبحريةدالملاحةالحميريوناهتما

نإماالذينالرومانيعاصرونكانواولكنهم.أحسبئيينوا

إرسالفيأخذواحتى.مق31عاممصرعلىاستولوا

المندببابوعبورالأحمراالبحرجنوبيإشسفنهما

السلععلىللحصولإفريقيا،وشرشيالهندإلىوصولأ

والحريرالنعاموريشوالعاجوالبخورالتوابلمثل،الضرورية

المتوحشة.والحيوانات

يواجهونالوثنيونالحميريونبدأنفسهالوقتوفى

الرأبالقرنأوائلفيخصوصاالنصرانيةالقوات

والأكسوميون،بسفنهماضومظهرإذ،الميلادي

فيأكسومإلىدخلتقدالنصرانيةوكانتهما.حلفاؤ

ذلكعيزانةأكسومملكاعتسقحينم032عامنحو

نأامستطاعأنه،لهمسلةعليكتبهمماويبدو،الدين

ملكبأنهنفسهوصفلانهالحميرين،علىيتغلب

وسيامووسليهنوسبأوريدانوالحميري!تالأ!سسوميير

علىالأحباش!حكمفترةتطلل!اأنهبيدوالخاسا.والبجة

حميرمخطوطاتفيوجدتلأنه،اليمنيةالأراضي

عامحتى378سنةبعدملوكهمأسماءمنسلسلة

الأكسوميوناحتلالتاريخذلكفىإنهحيث،ءم42

عليها،نفوذهموبسطوا،أحرىمرةالعربجزيرةجنوبي

الهجومهذافيالسببويرجع.الحميري!تملكوضاع

انتشارفيكبيراخطرأيجدونكانواالحميريينألىإلى

يجدوننجراننصارى!انفقدأجمن،افيأضصرانيةا

وتعضيدا،منصرينشكلفيالقسطخطينيةمندعما

وإزاء،النصرانيةالأكسوميةالسلطاتجانبمنماديا

النصارىبجمعذونواسالحميريالملكقامالموقف!هذا

منالنيرانفيهموأشعلالأخاديد،أحدفيالنجرانيين

فىمنهمالكثيرينعلىقضىحتىوأحرقهم،جانبكل

القرانفيالحادثةهذهذكرجاءوقد.م523عامنحو

.البروجسورةفيالكريم

وتدين،بالوثنيةتدينالحميرلينمنجماعةكانت

علىخطورةالجماعتينكلتاواستشعرت،أجهوديةباجماعة

أكسومبينالنصرانيالتحالفبسببدولتهما،وجود

،نجرانبنصارىلحقالذيالتعذيبأ!ذأ!كون!ا.والروم

اليمنفىالحميريينوغزوابلاده!ا،منالأحباشخرج

فيها.وبقواالبلادعلىواستولوا

نأذلكبعدأرادواالأحبالقفإن،ذلكإلىوباللإضافة

الجزيرةأجزاءسائرعلىوالسياسيالدينيسلطانهمايفرضوا

يقدسهاكانالتيالكعبةتحطيمعلىعزمواولذلك،أمحربيةا

بلغحتىمكةميمماأبرهةجيشوخرج.العربكل

اللهإليهأرسلحتىهناكإلىوصلإنماولكنأطرافها،

فيالكريمالقرآنحكاهكما-أبابيلطيراوتعالىسبحانه
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وانتهتمبرما،قضاءجيشهعلىفقضى-الفيلسورة

.م057عامالتامبالفشلالحبشيةالحملة

بنسيفزعيمهمحولالتفوافإنهمأليمن،أهلأما

الشمالفيالرومأعداءبالفرساتصلالذي،يزنذي

فارسيبجيعقفقدم،عسكريعونعلىمنهموحصل

الأكسوميين.بهيهزمأناستطاع

كانولكنه،اليمنعلىالحكميزنذيبنسيفتولى

فىالفتناندلعتقتلوعندما،الفارسيالنفوذتحتواقغا

بزغتأنوكانفيها،الفارسيالنفوذوضعفالبلاد،

الحنيف،الدينفىاليمنودخل،آنذاكالإسلامشمس

الجزيرةجنوبىأراضىعلىأجنجىنفوذكلانتهىوبذلك

.م628عامهـالموافق6عامفىذلكوكان،العربية

جماعاتنزحتم(.628-003)الحيرةمملكة

بلادنحوهجرةفياليمنمنولخمتنوخقبيلتيمنكبيرة

ووصلتالميلاديالثالثالقرنفىوذلك،النهرينمابين

فيإمارةلهاوأقامت،الفراتنهرإلىتلكهجرتهافي

ملوكها.قبلةالتاريخذلكمنذأضحتالتيالحيرةمدينة

القديمة،الفرسدولةأطرافعلىتقعالحيرةكانت

الطوائفملوكيحكمهادويلاتعدةإلىانقسمتالتى

فئالذي،المقدونيالإسكندرقوادنسلمنكانواالذين

ملوكضعفالميلاد.قبلالرابعالقرنفيفارسإمبراطورية

زعميهابقيادةتتوحدفارسوأخذت،المقدونيونالطوأئف

عاماسماسانيةالأسرةحكمأس!الذي،بابكبنأردلثمير

مؤرخوذكركما،كانفقدالحيرةملوكأولأما

الملكتولى،ماتفلما،التنوخيالأبرشجذيمة،العرب

اليمني.اللخمينصربنعديبنعمروأختهابنبعده

وآدابهمالعربتاريخكتبفيالممدفهذهعرفتوقد

نصر.وأبناءالمناذرةومملكةاللخمي!تومملكةالحيرةبمملكة

أراضيبينمهمجغرافيمركزتمثيالحيرةكانت

،الفرسموقعهامنأفادلذلك،العربصحراءوأبناءالعراق

الأعرابغزواتأمامالواقيةالدرعبمثابةكانتلأنها

حروبهمافىالرومضدنصيراكانتكما،المفاجئة

.الفرسجانبمنواعترافادعماتجدوكانت.المتصلة

التيالحروبكلفيتشتركجعلهاذاكموقعهاولكن

للسيطرةمحاولةفيذلكبعدوالرومانالفرسبيندأرت

الخصيب.الهلالأراضىعلى

علىدارتالتيالحروبفىالحيرةمملكةاشتركق

بينالفترةوهي،والرومالفرسبينالزمانمنقرنمدى

بينهامريرةحربرحىودارت.م628و528عامي

كلامنزعماءجرائهامنسقط،الغمساسنةملوكوبين

العربي.الشعرفيأحداثهامنكثيروسجلت،الجانبين

النصرانيةأنإلا،الوثنيينمنوأهلهاالحيرةملوككان

قتلوقد.سلطانهمتحتالواقعةالأراضيفيتنتشركانت

كسرىإلىالانصياعرفضلأنهالمنذر،بنالنعمانملكهم

كلامنرهبانالحيرةفيوكان.المجوسىدينهواتباع

وصلتوقد.اليعاقبةومذهب،النساطرةمذهب:المذهبين

حيث.م041عامنحوالحيرةإلىالتنصيردعواتأولى

وبقدوم.القسطنطجنيةمنموفدمنصرالمدينةإلىجاء

تضاعفتالميلاديالسادسالقرنفيواليعاقبةالنساطرة

التنصير.حركةنشاطات

ملكأولالسماءماءبنالقيصامرئبنالمنذروكان

التواريخبعضفيماجاءحسب،النصرانيةيعتنقلخمى

لعهدالعربنصارىأحدوفاءرأىعندماوذلك،العربية

الدينبهذاالحيريالملكفأعجب.للملكنفسهعلىقطعه

الملكحكموكان.تنصرهفأعلنالوفاءإلىيدعوالذي

.م563و451عاميبينالمنذر

مابينالفترةفيالحيرةملكهندبنعمروتولى

نزاعفىأيامهأخرياتفىودخل،م635-578

جردالذيكلثومبنعمروالعربيالشاعرمعشخصي

تلكوخلد،العربيةالمصادرذكرتكماعمراوقتل،سيفه

.الشهيرةمعلقتهفىالحادثة

والرومالفرسبيندارتالتيالحربفيالمناذرةاشترك

القدسأهلالفرسمعوأشترك،م416-316عام

الغساسنة،أمراءمنأسرىحملوافيمنوحملوا،ودمشق

انتشىكمابالنصر،انتشواوقد،الحيرةإلىبهمورجعوا

العدةأعدمالصرعانهرقلالرومقيصرأنبيد.الفرس

علىويقضي،الفرسيهزمأنواستطاع،ثانيةلحرب

وذلك،سابقةهزيمةمنإمبرأطوريتهلحقماويمحو،المناذرة

.م623عامفما

هـ،أ2عامأي،ذلكمنتسئمشينحواليوبعد

الحيرةمدينةالوليدبنخالدالمسلولاللهسيفدخل

فتركوا،الجزيةيدفعواأنأهلهاوقبل،المسلمينبجموع

فيهاومنالحيرةوأصبحت،الإسلامفيفدخلواوشمأنهم،

التاريخ.ذلكمنذالإسلاميةالأراضيمنجزءاعربمن

منالغساسنةرحلم(.628-35)5الغساسنة

مرةالرحالشدواهناكومن،تهامةمنطقةإلىشمالآاليمن

فيهانزلواحيث،الشامبلادإلىوصلواحتىشمالأأخرى

أحياناتسمىوكانت،بصرىسموهاعاص!ةلهموأسسوا

قبلالثالثالقرنفيالشامفياستقرارهموكانجلق.

فأضحواالأكبر،الإسكندرخلفاءهناكووجدواالميلاد،

بالقربوجودهمولحكم.لهمخاضعةإمارةفىبجوارهم

تلكأنفسهمهمعاشواقدفإنهم،الحضريةالمناطقتلكمن

تمنع،حضريةعربيةقوةيمثلونوأصبحوأ،الحضريةالعيشة
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حدودفىمنتشرةكانتالتيالبدويةالعربيةالقبائلغزوات

سورياعلىالروماناستولىولماالإسكندر.خلفاءدولة

الغساسشةأصبحالإسكندر،خلفاءدولةودالت،وفلسطين

قبلهم.لمنخاضعينكانواكما،لهمخاضعين

عندماعليهمالملقاةالمسؤوليةبوطأةالغسامشةشعر

الساسانيةالأسرةمؤسسبابكبنأردشيرالملكبدأ

أراضىإليهاليضم،بلادهرقعةتوسيعفىالفارسية

البحرإلىوصول!الخصيبالهلالأراضيمنأخرى

طرقعلىالسيطرةفيرغبةغربا،المتوسطالأبيض

دقيقاالغساسنةموقفوكان.وأوروباآسيابينالتجارة

الهجوممواجهةفىدائماكانواإذ،الحربيةالناحيةمن

اللخمى.الفارسي

حورانمقاطعتيفيامتدقدالغساسنةحكمكان

أولهوجبلةبنالحارثملكهموكان.الشامفيوالبلقاء

فيلاركرتبةوأعطاهجستينيانالرومإمبراطورعينهحاكم

امتدوقد.الإمبراطوريةفىالرتبأرفيمنوهى،بطريق

الحارثوكان.م527-565عاممنجستينيانحكم

فيوكان،اليعاقبةكنيسةحماةمنيعدكانكمانصرانيا،

حتى،الثالثالمنذرالملكالحيرةملكمعدائمةحرب

موقعةفيم455عاميونيوفيساحقاانتصاراعليهانتصر

الجاهليةعربعناهاالتيهىأنهايعتقدالتيقنسرين

بسر"!.حليمة"لممايومبقولهم

إلىبصرىعاصمتهمنالحارثخرجم563عاموفي

المساعداتحولللتفاهمالإمبراطورلمقاللة،القسططنية

وعدمله،العرببولاءللاحتفاظلهتعطىأنيجبالتى

الإمبراطورأنغير.المناذرةإلىللانضمامالفرصةإعطائهم

وساءت،منهطلبالذيالماليالدعمعلىيوافقلم

الحارثومات،البيزنطيوالإمبراطورالحارثبينالعلاقات

.م965عامفى

أوائلفىوالغساسنةالمناذرةبينالصراعحدةزادت

الذينالفرسقوةتزايدبسبب،الميلاديالسابعالقرن

وبالفعل،الشامعنالروملزحزحةالاستعدادفىأخذوأ

بهجوموقاموا،المناذرةومعهمجيوشهماالفرسأعد

.م61361-4عامالغساسنةومعهمالرومعلىعخيف

الاونةتلكفيمكةفىالناسيدعوعد!النبيوكان

علىالتغلبالمناذرةومعهم،الفرسواستطاع.للإسلام

بعضوأخذوا.والقدسدمشقودخلوا،والغسا!شةالروم

وفي.المقدسصليبهممنها،هناكمنالنصرانيةالاثار

سورةفيالكريمالقرانمنآياتبعضنزلتالمعركةهذه

غلبتير"آلممطلعها:)فىتعالىاللهيقولالتيالروم

-إ:سيغلبونغلبهمبعدمنوهمالأرضأدنىفيت"!الروم

يفرحويومئذبعدومنقبلمنالأمرللهسنينبضعفي

العزيزوهولشاءمناللهينصراللهبنصر-":المؤمنون

لاالناسأكثرولكنوعدهاللهيخلفلااللهوعد-":الرحيم

.6-أ:الروم!يعلمون

إمبراطورهرقلاستطاعحتىسنواتبضعتنقضولم

وإلحاق،الفرسبلادإلىوالخروجحيوشهج!الروم

صدقوهكذا.القدسمنأخذوهماوامشردادبهمالهزيمة

.وعدهالله

منكلعلىوبالأالمستمرةالحروبهذهكانت

بنجبلةوكان.أمرهمأضعفتحيث،والمناذرةالغساسنة

كانايلاونةهذهوفي.بصرىفيالزعامةتولىقدالأيهم

.المنورةوالمدينة،المكرمةمكةمنكلفيينتشرالإسلام

الصديقأبوبكرالخليفةأرسلم634هـ،ا3سنةوفى

المسلمينجموعواجتمعت،الشامإلىالعراقمنخالدا

فيالرومجيوشلملاقاةاستعداداأسدخابقيادةوقوادهه،

ومنذ،الرومإمبراطوريةبهزيمةانتهتانتىاليرموكواقعة

إلىتنحازالعربيةالقبائلمنكثيربدأتالتاريخذلك

الشامية،بلادهمالعرباستردماوسرعان،المسلمينالعرب

ماآخرذلكوكان.وفلسطينوالأردنولبنانسورياوهي

،المستمرةوالحروبالرومأضعفهمالذينالغسامشةمنكان

حسانوقصائدالعربىالأدبفىسوىذكرلهمايعدفلم

ثابت.ابن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العربلإسلاما

الإسلامقملالعربالعر!أيام

الموفموععناصر

سبأمملكة-1

معينمملكة-2

الحميرين()مملا!ةريدانوذيسبأمملكة-3

الحيرةمملكة-4

الغساسنة-5

أسئلة

معين؟مملكةتقعكافأي!أ

سبأ.مم!!ةعنماتعرفهادكر2

البحرية؟بالملاحةالحميريوداهتملماذا-3

دلك.وضح.مهمحغرافيمركزميتقعالحيرةكانت-4

فىمصرحكمتعسكريةنزعةذاتجماعةالمماللك

ويرجع.أمء17-0251هـ،648239بينماالفترة

الذينالشراكسةوموالىوالمغولالأتراكإلىأصلهم

وكان.أم001هـ،494عامأواخرفيمصرإلىأحضروا

إلىترقواثمجنودا،ليصيروا،تدريبهمتمقدالمماليك

مصر.وحكمواثارواماوسرعانالعلياالدولةوظائف
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وجنوبيوسوريافلسطينليشمل،المماليكحكموامتد

بالمعركةالمماليكاسموأقترن(.الان)تركياالصغرىآسيا

امشطاعفقد.أم026هـ،658عامجالوتعينالشهيرة

التيالتتاربجيوشكبيرةهزيمةيلحقأنبيبرسالدينركن

كتيغا.بقيادةمصرغزوتحاولكانت

العثمانيونالأتراكجاءأم517هـ،239عاموفي

ماسرعانالمماليكولكن،المماليكوهزموامصرإلى

غزاوعندما.الأتراكحكمظلتحتسلطخهماممتعادوا

المماليكحاربام897اهـ،213عاممصرنابليون

يدعلىنهايتهمكانتأم181عاموفى.الفرنسيالجيمق

لهم.مذبحةلماعدادأمرالذيمصرواليعليمحمد

أرضإلىالمذبحةتلكمنالهربمنمنهمالقليلوتمكن

الحديثعليمحمدجيشهزيمةمنشمكنواولم،النوبة

نجمهم.وأفلاختفواماوسرعانالتجهيز،

موقعة؟،دابقمرج،الدولة،العثمانيةأيضا:انظر

عين،الدولة،المملوكية،تاريخمصر،،الأولسليم

موقعة.،لوتجا

يبلغ.نيروبيبعدكينيامدنكبرياتثانيةمميسا

الميناءممبساتقع.نسمة244؟936سكانهاعدد

تقوملإفريقيا.الشرقيالساحلعلىالنشطالبحري

ورواندا،وأوغندا،لكينيا،العالميالشحنمعظمبأعباء

لمسابقا()زائرالديمقراطيةالكونغووشمرقي،وبوروندي

نفط،مصفاةبالمدينةوتوجد.الداخلإلىتقعالتى

كبيرةحكوميةمبانذاتحد!ةومنطقة،دوليومطار

.كثيرةوفناد!تى

بممبسااليوممايسمىفيوالعربالفرسالتجاراستقر

ميناءالمدينةواصبحت،الميلاديالثامنالقرنأوائلفي

شحنيتمكانحيث؟الميلاديعشرالثالثالقرنفيمهما

إلىإفريقيامنوالمستعبدينوالأخشابوالذهبالعاج

منالفترةأغلبالبرتغالعليهاسيطرتوقد.أخرىأراضى

حتىام896منعمانوكذلكأم،896خماأم528

عبرالرئيسيبالبرمت!ملةجزيرةفيتقعلكينيا،الرئيسىالميناءممبسا

معبد.وطريقجسر

فيالمدينةعلىسيطرتفقدبريطانياأماأم.877

دولةكينياأصبحتعندماام639حتىأم887

مستقلة.

القرانسورمنالممتحنةسورة.سورةالممتحئة،

عدد.الستونالشريفالمصحففيترتيبها.المدنيةالكريم

لورودالممتحنةتسميتهاوجاءت.ايةعشرةثلاثآياتها

مهاجراتالمؤمناتجاءكمإذاآمنواالذينيأيها)تعالىقوله

فلامؤمناتعلمتموهنفإنبإيمانهنأعلماللهفامتحنوهن

.أ،:الممتحنة.!.الكفار.إلىترجعوهن

ومحور،بالتشريعتهتمالتيالمدنيةالسورمنالممتحنة

الله.فىوالبغضالحبفكرةحوليدورالسورة

كتبحينبلتعةأبيبنلحاطبعتائاكانوصدرالسورة

!كزوهم.تجهزورع!ظلاارسلأنيخبرهممكةلأهلكتابا

الذينحكموبين،اللهأعداءموالاةحكمتعالىذكركما

وضرورة،المهاجراتالمؤمناتوحكم،المسلمينيقاتلوالم

امتحانهن.

الده،أعداءموالاةمنبالتحذيرالكريمةالسورةابتدأت

بينتثم.الهجرةإلىاضطروهمحتىالمؤمنينآذواالذين

لنالحياةهذهفىوالصداقة،والنعسبالقرابةأنالسورة

إيمانبقوةالمثلضربتثم.القيامةيومأبذاالإنسانتنفع

قومهممنتبرأواحين،وأتباعهالسلامعليهإبراهيم

أسوةلكمكانتقد)مؤمنلكلحافزاليكون،المشركين

منكمبرآءإنالقومهمقالواإذمعهوالذينإبراهيمفيحسنة

العداوةوبينكمبينناوبدابكمكفرنااللهدونمنتعبدونومما

لحكمالسورةتعرضتثم.4:الممتحسةأبدا...!والبغضاء

قاتلواالذينوحكم،يقاتلوهمولمالمؤمنينيعادوالمالذين

المؤمناتامتحانوجوبالسورةوبينت.وآذوهمالمؤمبن

إيمانهن،ثبتإذاالكفارإلىردهنوعدم،الهجرةعند

(،المشركات)النساءالكوافربعصمالاعتدادعدموقررت

البيعة.هذهوشروطع!!لا،للرسولالنساءمبايعةحكمثم

اللهأعداءموالاةمنالمؤمنينبتحذيرالسورةوختمت

الكافرين.

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

.الائتمانأموالانظر:.الائتمائيةالممتلكات

.الرصاصالقلمانظر:.الممحاة

.القشدةأوالحديبفيهيخفقوعاءالممخضة

جسيماتفصلالممخضةفىالسريعالخفقويسبب

صلبةكتلةالجسيماتهذهوتصبح.السائلمنالدهن
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نو!نا!خدامسم.الزبدةانظر:.الزبدةتسمى

المتصلة،الممخضات:الممخضاتمنرئيسيين

يبقىالمتصلةالممخضاتوفى.التقليديةوالممخضات

عمليةفىالختلفةالمراحلخلالمستمراالزبدةتدفق

ثلاثفيزبدةإلىالقشدةتحويلويمكن.الزبدةتصنيع

أقل.أودقائق

لاالذيالفولاذمنبرميلفلهاالتقليديةالممخضاتأما

وهذه.القشدةليخفقاالداخ!!؟فيدواستانوبهيصدأ،

فىالزبدةمنكجم.0863إنتاجبمقدورهاالممخضات

دقيقة.4ءإلى03

وعادة،الجبديةالحواجزأحديخترتممرالجيليالممر

المياهتجمعوأماكنالجب!!فيالمنخفضةالأجزاءمنمايتكون

وتتوقف.الجبالحوافبينتفصلالتيالوديانمنأو

الجبلجانبيعلىالقاطنينركبةعلىجبليممرأيأهمية

الجبليةالممراتومن.ببعضبعضهمالاتصالفي

فى،م06102يبلطولهالذيدونر،ممرالمشهورة

ب!تبرنرممروكذلك،المتحدةبالولاياتكاليفورنيا

باكستانب!تخيبروممر.أم374وطولهوالنمساإيطاليا

.مأ؟.72طولهويبلغ،وأفغانستان

روالد،أموندسن،ان!:.الشرقيالشمالىالممر

الشمالى.القطبىالمحيط

بعدمااكتشفبحريممرالغربيالشماليالممر

أمريكاأنكولمبوسبعدأتواأسذيناللمكتشفينتبين

فييظنونكانواكماا!ميا،منجزءاتكنلمالشمالية

البريطانيونالمغامرونكان،الوقتهذاوفي.البداية

طريقعلىبالعثوراهتماماأكثروالهولنديونوالفرنسيون

ح!-

الشماليةأمريكاباكتشافاهتمامهممناسياإلىسهل

غربى،شماليممرعنالبحثفيبدأواوهكذاواستيطانها.

وآالأمريكيةالقارةحوليقودهمأنيم!شمائيممرأو

عبرها.

مننوعاالغربيالشماليالممرعنالبحثقصةتعد

جوفانيأبحرأم452عامشفي.والبطولةالمغامراتقصص

الممر،هذايجدأنوحاولالفرنسيالعلمتحتفيراتزانو

هوالشمالفيموقعإلىاكتشافهفىوصلقديكونوربما

م!ت.

أثناءفيلورنسسانتنهرفاكتش!كارتييهجاكأما

وكان.أم535سنةفيشرنساباسماحتشافيةالاحملته

الصن.إلىيقودهطريقعنذلكأثناءيبحث!ارتييه

سنوأتبعد،الهولنديةأصشرقيةاالهندشركةقامتكذلك

بحارإلىأقصرممرلإيجادهدسونهنريبإيفاد،عديدة

ذلكوجدأنههدسونظنأم906سنةوفي.الجنوب

إلىمتجهانيويوركخليجفيأبحرعندماوذلكالطريهت،

مضيقاهدسعوناكتشفأم061عامفي.هدسوننهر

الممرعنيبحثكانعندماباسمهبعدفيماسسمياخليجاو

الغربي.الشمالي

لاكتشافإنجلترافعلتهمماأكبربجهددولةتقموأسم

الحملاتمنسلسلةفروبشرمارتنالسيربدأإذالممر.هذا

الاكتشافاتهذهالإنجليزوتابع،أم576سنةالإنجليزية

إلىالرجالهؤلاءأبحروقد.سنة003مدىعلى

اكتشافاتحققفروبشرأنإلا،الشمالفيبعيدةمسافات

فىفجوةوهوفروبشر،خليجاكتشافهفيهابما،مهمة

جونوتبعهلاند.بافينبعدفيماسميتالتي،بافينجزيرة

وفي.الاناسمهيحملالذيالمضيقفيأبحرالذيديفز،

فىبالإبحاربيلوتوروبرتبافينوليمقامام661عام

!ؤ-حمع

وللكلتصحأم،609وأ!"3عاميمال!!المترةفيالغربىالمتمماليالممرفىأسحرتاليمير()إلىججوااهسسحاةأموندسنروالدسفينة

السفينةمطاقم،الإرهاقعليهبداوقدياليمسار،أقصىيمروالديأموندس!يظهص(،اليسرى)الصورةو!ي.الرحلةهدهتكولالتيالأولىالسفيمة

ألاسكا.فىلومإلىوصولهلعد
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هذهتبينالغربيالشمالىالممر

سلكهاالتيالطرقالحريطهة

بحريممرعنبحثاالمكتشمون

وآسيا.أوروبابينمايصلشمالي

-0161هدلسورهنري........

ما116

-5841فرانكلينالسيرجرن.-.-.

ما847

-0851ماكلورروبرتالسر-...-

-3011أمولدسىروألد----

مأ609

ما969مانهاتنس.س

خليجباسمحينئذعرفتالتيالقناةوحولديفزمضيق

فينصيبوالدنماركوهولنداروسيامنلكلوكان.بافن

البحث.هذا

هذهاكتشفت،الميلاديعشرالثامنالقرننهايةومع

ومضيق،هدسونوخليج،هدسونمضيقفيهابماالمنطقة

إلىجرينلاندمنالمتجمدةوالبحاربافنوخليجديفز،

انظر:زمليا.نوفاياإلىسبيتسبيرجنومنسبيتسبيرجن،

الجغرافية.الكشوف

-1)777روسجونالكابقابتدأام881عاموفى

الأخيرةبالسلسلة،أسكتلنديمكتشفوهوأم(،856

جونالسيرالبريطانيالمكتشفبعدهوجاء.الحملاتمن

حيث-بعدهأتواممنش!ةالمكتشفينأكثروهو،فرانكلين

الإنفشيجيتورسفينة

يقودهاكانالتي

السيرالبريطانيالمكتشف

أبحرتماكلور؟روبرت

الشماليالشاطئإلى

سنةبانكسلجزيرة

منعهاوهناك.أم85"

منالكثيفالجليد

ذلك،منأبعدالإبحار

وبحارتهماكلورأدعير

رحلتهمافيأستمروا

الزلاجةبوساطة

الرحلةوأتموا،والسفينة

الممرحلالالأولى

سسةالغربيالشمالي

.أم854

1845عامىبينفيمارحلةفيآسياإلىطريفااكتشف

ولى،الملكجزيرةإلىسفنهوصلتوقد.ام847و

.الاسيويالساحلإلىمباشرةتؤديالتىالمياهمنالقريبة

وظل،الرحلةهذهفىحتفهملقواوبحارتهفرانكلينأنإلا

آثارهمعلىلاحقةبعثاتعثرتأنإلىمجهولآاكتشافهم

المكتشفأبحرأم085عاموفى.الرحلةهذهمنالباقية

الشاطئإلىطريقعبرماكلورروبرتالسيرالبريطاني

أعاقوقد.بانكسبجزيرةالآنيعرفالذيالشمالي

واصلواوبحارتهماكلورأنإلا،رحلتهالكثيفالجليد

عامفىوتمكنوا،والسفينةالزلاجةمستخدمين،حملتهم

الشماليالممرخلالالأولىالرحلةإكمالمنام854

الغربى.

لا7وسي!3ء،3*--!سس3!الى11ح!صء-حلأث!!طنكل!االمخط

كا3!سء7سورلىسكا-ءكا1ح!حم!؟لررلتلصلاد!ا

كم7سيبيهماء!سئ!س؟س-صسرصولت/ر!يا؟كيك!؟ضحم!ي!عع"الم

،!!"-+*سس.ح!3مضييىته!لح!بالمك!إويل!ونقطةء%اإك!ما!ع!خح!أ!بم.أيم!لثأو!الر!د7ءي!3،أل*ئج/لم

لم!!لالمللأبم-.*م!ل!رقيل!!!نر*برلير!؟لميكأ!مما!لم-3\غث!،*6دلشكوحئن!لميرةكا.3
د!"لأ3لو

روص-رر

؟!ع4؟-كا،.هوص-برودص-ص*إ1لر-ى!لأ؟ء3ثيجمكه!!برعحكك!لأ"--ىثا!بي---بىنجبهسكالألأممخهس*!صصص!ى"!

كا-كا*!!!ج!في3طص(!3ثبمأ*ير!قيىكأكالأصسالبم!ل!!كل!؟؟*!ب3ن؟رز!يم!،بر

!4!حكلكشءءمم!لملحا-،*،-3كا!!-3ص!تج!كا!ش!سجلأ!كل!اكحالم!لأجررقه!و6سحثا3!؟خ!كأحبملأ-.!ترخ!
و!كهلأءو!/لأ3خكأء!كا--عءثيم!ثرحم!..كجرس

*!ثحس

-ديهحح!ص!ل!و!ي!ل!بمه!*-2!ثي؟ء*!!سلاأ33!!.-!كلأخص!!يبئةكأ.

كلح!!3ء3،7!لمككل!لمك!هبجمل!3!!ك!س"لاءلإير1!لمحب!!!

"اكأءثياتننمااائمه!!!ا-!ص-؟ءىعكاكتدأ-!؟"-ص!ثص؟/؟في-لميمس3في1؟طه!بمبماشج!؟ص3،لم

لأير!لا،3%-3ص..صص!-!لم!!ثثنككتي!!!3

*؟"؟7ءلأيرفرئ!ال!3-3!!غ،إ"ع!ا!إسءهـهحللع!كاكالم!ءفي!هـلمى.ثا-ع

لم

--
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المسماةأموندسن،روالدسفينةقامتام609عاموفي

منمتجهة،الغربىالشمالىالممرعلىرحلةبأولججوا

فقدالشرقإلىالغربمنرحلةأولأما.الغربإلىالشرق

لشرطةالتابعةروكسانتالسفينةأم429عامفيأنجزتها

اقتحمتأم549عاموفي.الكنديةالملكيةالخيالة

السواحلوحرسالأمريكيةللبحريةالتابعةالجليدكاسحات

لحرستابعةزوارقتلاثةقامتكذأ!كماكلور.مضيق

تساعدها،وستوريسوبرامبلسبار:هى،الأمريكىالسواحل

إلىالغربمنبرحلةلبرادور،،الكنديةالجليدكاسحة

قناةوهو،بيلوتمضيقعبرمبحرةام،579عامفىالشرق

الشحنلسفنويتيح،أصشاحناتألعبوركافأنهغير،ضيقة

شماشفىالمبكرالإنذاررادارلخطوطالإمداداتتفرغأن

بشكلتبحرالتىالأولىالسفينةهىسباروكانتكندا.

منبدأتإذبممستمرةرحلةفىالشماليةأمريكاحولكامل

ثمبنما،قناةإلىجنوباواتجهتآيلاند،رودفيبريستول

لالممرومرت،الهادئالمحيطساحلبامتدادشمالآاتجهت

.بريستولإلىعادتثمالغرلىالشمالي

مميدراجون،النوويةالغواصةقامتأم069عاموفى

المياهتحترحلةبأول،الأمريكيةالمتحدةللولاياتالتابعة

مسافةبذلكوقطعت،الغربىالشماليالممرعابرة

القطبجزيرةوعبرساوندلانكاسترمنابتداءكمأ،368

ما969عاموفيماكلور.ومضيقالكنديةالشمالى

تجاريةسفينةأولالأمريكيةمانهاتنالنفطناقلةأصبحت

عنألاسكاإلىمانهاتنأبحرتوقد.الطريقهذاتكمل

ويلز.أوفبرنسمضيقطريق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بوتكالدروا،أموندص

جاك،رتييهكاوليملسيرا،باري

الشماليالقطبىالمحيطوليمبافير،

مزريرلىجونروبرتالسيرماكلور،همفريالسير،جيلبرت

هري،سونهدجودلسيرا،لكلينفرا

مارت!لسيرالروشر،

لأعمدةطبيعىغيرتشكيلالمائيالعملاقممر

الشمالية.لأيرلنداالشماليالشاطئبطولتمتدصخرية

العملاقممرإن:تقولقديمةأسطورةمنالتسميةوجاءت

حتىأسكتلنداإلىأيرلندامنالقناةليربط،ماكولفينبناه

منفرقةقائدماكولوفين.فوقهالمرورمنالعمالقةيتمكن

الأيرلنديةالحكاياتمنعددفيذكرهورد،المحاربين

الأعمدةمن04لأ...حواليمنالممرويتكون.القديمة

هذهوبعضبعض.منبعضهاالمتقاربةالمنفصلةالبازلتية

بنقطرهاويتراوحأمتار.ستةإلىارتفاعهايصلالأعمدة

عننتجالممرأنالجيولوجياعلماءويعتقد.ءسمو.ء3

البركانية.المقذوفاتانكماش

البازلت.:أيضاانظر

البارلت.منعمود000،04حواليسشكود،الشماليةأيرلدافيالطبيعيةالعحائ!سالمائيالعملاقممر
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الساحلطولعلىيقعمحميمائيممرالأطلسيلساحلالمائيالممر

كم.ا،039وطولهالامريكيةالمتحدةللولاياتالأطلسي

محميمائيئكرالأطلسىلساحلالمائيالممر

للولاياتالأطلسيالساحلطولعلىالمراكبتستعمله

أنهارومصباتأنهارمجموعةمنويتكون.المتحدة

بينها.موصلةبقنواتكلهاوترتبط.داخليةوخلجان

باستمرأرالأمريكيةالمسلحةالقواتمهندسويعمل

عمقويبلغ.كما؟039طولهالبالغالمائيالممرتعميقعلى

التنزهوقواربالبخاريةالزوارقوتتنقلأكثر.أوم7.3قناته

المحيطفىالمراكبهذهوتبحر.المائيالممرطولعلى

الجنوبإلىفقطكيلومتراالثمانينيقاربماإلىالمفتوح

كم06ويمتدآيلاندرودساحلطولعلى،بوسطنمن

إلىفيلادلفيامنقناةوتمتد.نيوجيرسيساحلطولعلى

منالخلفإلىالمائىالممرباقيويقع،تشيسابيكخليج

الرملية.والأعمدةبالجزرمحمئايكونأوالساحليالخط

اثنتانوتعين.المائيالممرهذاقنطرة175حوالىتقطع

وسائلوهناك.المراكبقيادةعلىضوئيةمنارةوعشرون

مختلفةارتفاعاتإلىالمرأكبوتخفضترفعمائيةتحكم

كاروليناوفيالشرقيةفرجينيافىسوامبديسمالقناةفى

الشرقية.الشمالية

التيالمائيالممرعلىواحداتجاهفيالرحلةتستغرق

أنشاوقد.أيامعشرةحواليالصغيرةالمراكببهاتقوم

ضفافعلىاستقرارمواطنأمريكافيالمستعمرينمعظم

منأوائلمنوكانوا،الأطلسيساحلوخلجانأنهار

طولعلىوالسواحلالداخليةالمائيةالممراتاستخدم

والنقل.والتجارةللسفرالساحل

الداخلي.المائيالطريق،القنالأيضا:انظر

الأمريكيالشحرورإلىينتميمغردطائرالممراح

الشمالية.أمريكاالأصليوموطنه،الأمريكيوالصافر

منهالذكرلونويكون،سما8نحوالممراحطوليبلغ

صفراءبمثبيرةوجودمعأسودوالصيفالربيعأواخرفي

نفسللذكرويكون.وجناحيه،وظهره،رأسهعلىوبيضاء

المشوبالأسمراللونوهو،الخريففىالأنثىألوان

والظهر.الرأسعلىسوداءخطوطوجودمعبالصفرة

فيموطنهبينطويلةمسافاتالممراحيهاجر

خلالالممراحطيوروتوجدالشتاء.فيوموطنهالصيف

اولابتشمالىفيالتكاثر،فم!وهو،الصيففصل

الطيورهذهوتقضىكندا.وفيوأواسطهاالمتحدة

منالممتدةالمنطقةفي،الجنوبيةأمريكافيالشتاءفصل

فيرحلتهاوتبدأ.الأرجنتينوحتىالبرازيلأوأسط

وأغسطس،يوليوشهريفيالجنوباتجاهفيالطيران

عبرالطيورهذهوتتوقفدافئا.الجويكونحيث

يطلقالسببولهذاالأرز.حقولفيلتتغذىرحلتها

إلىتعودالربيعفصلوفيالأرز.طيورأحياناعليها

الممراحطيوروتبني.الشمالفيالصيفيموطنها

عشاتبنيوهيمالخضراء.والمروجالحقولفيأعشالث!ها

البرسيم.اوالطويلةالحشائشتحت،الأرضعلىصغيرا

ضاربةرماديةسئبيضاتإلىأربعمنالأنثىوتضع

بنيةوبقعمحطوطللصمفرةتميلسمراءأوالبياضإلى

فاتحة.وأرجوانية

لعصفور.االشحرور،الطائر؟:أيضانظرا

(،التريضبيوت)فيالطب؟التمريضانظر:.الممرضة

(.المهنيينالعاملين)هيئةاللستشفى

الأعنة.ذوانظر:.الأعئةممسك

ناقداكانام(.099-)5918لويسمممورد،

بينالعلاقةأفكارهأمريكئا.تبرزومؤرخاوفيلسوفااجتماعيا

عديدويختص.بهمالمحيطةوالبيئةالحديثالعصرأناس

التاريخفىا!لدينةكتابهفاز.المدنبتخطيطمنها

الروائية.غيرللأعمالالقومىالكتاببجائزةام(619)
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أربعةمنيتكونالحضارةعنفلسفياكتاباممفوردألف

.الحياةتجديدسماهأجزاء

والحفارةالأساليبكتابالسلسلةوضمت

الإنسانحالةأم(؟)389المدنثقافةأم(بم)349

ام(.519)الحياةأسلوبام(بم)449

.نيويوركبولايةفلشينجمدينةفيممفوردولد

ملكةالثانيةإليزابيثالملكةمنحتام759عامفي

فىإسهاماتهنظيرلممفوردفارسلقبالمتحدةالمملكة

بريطانيا.فىالمدنتخطيط

الملكقام.القديمةلمصرالأولىالعاصمةكانت!ى

لهعاصمةوجعلها،المدينةبتأسيسمصر،ملوكأولمينا،

الحاليةالقاهرةقربممفيستقع..مق0031عامحوالي

القديمةالمملكةقيامأثناءفىالملوكوقام.الجيزةمحافظةفي

وسقارةالجيزةفىالأهراماتببناء.م(ق1812)2686-

نهايةحتىمصرعاصمةالمدينةوبقيت.ممفيسقرب

مهفاوسياسيادي!ئامركزاكانتحيث،القديمةالمملكة

نأغيرشيء،المدينةمنيبقولم..مق033عامحتى

مجدعلىشاهداتقفوسقارةالجيزةفيوالأهرامالمقابر

الغابر.المدينة

القديمة.مصر:أيضاانظر

تقع.المتحدةبالولاياتتنيسيولايةمدنأكبر!ه!

فيالمسيسيبىنهرمنالشرقيةالضفةعلىعالجرفعلى

تجاريمركزوممفيس.الولايةمنالغربيةالجنوبيةالزاوية

يبين.المجاورةالولاياتمنوأجزاءتنيسيلغربيوصناعى

المنطقةلمسكانوعدد،نسمة337061السكانعدد

نسمة.747.189الحضرية

نمومنالكثيرالنهريةوالتجارةالقطنتجارةإلىويعزى

أكبرممفيسكانتالعشرينالقرنفبحلول.القديمالمدينة

رائدةالمدينةولاتزال.الغاباتوأخشابللقطنعالميةسوق

الحربنهايةمنذالصناعيالتوسعلكن.النشاطاتهذهفي

حضريامركزاممفيسجعلأم49ءعامالتانيةالعالمية

والرعايةالعاليللتعليممركزاالمدينةأصبحتكماكبيرا.

المسجلة.والموسيقىالفنادقوتطويرالطبية

عاصمةوهى2،كم73.ممفيصمدينةتغطي.المدينة

ممفيس،غربىإلىالمسيسيبينهرويجري.شيلبىمقاطعة

الجنوبيةالحدودالمسيسيبى-تنيسيولايةخطويشكل

ممفيسوسطمنالجنوبىالطرفيمثيكما.للمدينة

يعملهاندي.و.كالملحنكانحيثبيلشارع

فيالشارعهذاعلىالشهرةأضفىالذيوهوموسيقارا،

الأعمالرجالويقود.بيلشارعأغانىأغانيهأشهرإحدى

القرنمنالسبعينياتأواخرمنذممفيسفىأصسياسةوا

التنمية.لإعادةضخمامركزيابرنامجاالميلاديالعشرين

المدينة،سكاننصفحوالىالسوديشكل.السكان

حجمها،حسبمرتبة،الأخرىالجماعاتتشملبينما

وإيطالي.وألمانيوأيرلنديإنجليزيأصلم!هممن

فىرئيسيةمشكلةالسودمجتمعفىالفقرويشكل

مزدحمةمساكنفىمنهمكبيرةأعدادتعيشإذ،ممفيس

نأكما.المدينةوسطمنقريبةمناطقفيللسقوطوآيلة

التعليممنمتدنبمستوىإلالايحظونالسودمنالكثير

.محدودةوظيفيةومهارات

،الأخرىالمدنمنغيرهاكثيرمثلممفيستواجه

الحقوققائداغتيلأم،689عامففى.عرقيةمشاكل

جيمسيدعلى،ممفيسفىالابنكنجلوثرمارتنالمدنية

كان.هاربومجرمإلينويم!مواطنوهو،رايإيرل

فيالنظافةعمالإضرابلمساندةممفيسإلىذهبقدكنج

العلاقاتتوترإلىوفاتهوأدتالسود.منومعظمهمالمدينة

منتمكنواوالسودالبيضقادةلكن،المدينةفيالعرقية

كنجوفاةبعدالمدينةوبذلتتدريجيا.التوترهذاتخفيف

السود.لمجتمعالمعيشيةال!وفلتحسينجهودا

الموانئأنشطأحدممفيسميناءيعتبرالاقتصاد.

21منأكثرشحنشمإذ،المسيسيبىنهرعلىالداخلية

أرجاءجميعإلى،العامفيالبضائعمنمتريطنمليون

حسبمرتبة،الرئيسيةالتحويليةوالصناعات.العالم

والمنتجاتوالأغذية،الكيميائيةالمواد:هيحجمها،

والأجهزة،العلاقةذاتوالمنتجاتوالورق،الغذائية

والمنتجاتوالخشب،الكهربائيةغيروالالات،الكهربائية

الأرضياتلصناعةرئيسيامركزاممفيعم!وتعد.الخشبية

الصلبة.الخشبية

المدينة.اقتصادفيمهمادوراالخدماتصناعةوتؤدي

سلسلةأكبرصاحبة،المحدودةإنهوليديشركةفرئاسة

تسويقمركزوالمدينة.ممفيسفيتقع،العالمفىفنادق

نأكما.والقطنللأخشابرئيسيةتجاريةوسوق،الجملة

الموسيقية.للتسجيلاتمهمةصناعةممفيسفى

تنيسي.أيضا:انظر

منالأكبرالوحدةوالنباتالحيوانمملكة

إلىالحيةالكائناتكلوتنتمي.البيولوجىالتصنيف

وقد.مملكةمنلأكثرينتميلاكائنكلأنبيد،المملكة

خصائصفيتشتركلأنهامملكةفيال!صائناتجفالعلحاء

ممالكبخمسالأحياءعلماءمعظمويعترف.معينةأساسية

وتعسمىالمونيرا-أهيالممالكوهذه.الحيةللكائنات

)الفرطيسيات(البروتيستا2النوىبدائياتأيضا



147غرناطةمملكة

الحيوانية.المملكة5-.النباتيةالمملكة-4.الفطريات3-

هذهلأن،مملكةأيةفيالفيروساتالعلماءيصنفولا

الكائناتخلاففعلى.حيةكائناتتعدلاالميكروبات

.الفيروسخلايا.انظر:منتتكونلاالفيروساتفإنالحية

المزرقةالخضراءوالطحالبالبكتيريامنتتكونا!لونيرا.

بسيطةكائناتوالمونيراسيانوبكتيريا.باسمأيضاالمعروفة

وخلاياهاالمجهر.خلالمنفقطرؤيتهايمكنالخليةأحادية

وهيالعضيات،تسمىالتيالمتخصصةالأجزاءإلىتفتقر

كلفيفمثلا.الأخرىالحيةالخلاياعنتختلفبذلك

عضيةفيمركزةالوراثيةالمادةتوجدالأخرىالحيةالخلايا

عديمةولكنهاوراثيةمادةلهاالمونيراوخلايا.النواةتسمى

.النواة

مثلمجهريةكائناتمنأساساتتكونالبروتيستا.

فيغالباتعيشالتي،والأوليات)الدياتومات(المائيةالعوالق

خليةمنتتكونالمونيرامثلالبروتيستاومعظم.مستعمرات

متعددةفإنهاالأخرىالحيةالكائناتمعظمأما.واحدة

.عديدةخلايامنتتكونأنهابمعنىالخلايا

فىمحددةنواةلهاالبروتيستافإنالمونيراوبخلاف

متخصصةجسميةأجزأءأيضالهمنهاوالعديدخلاياها.

العلماءويقسم.بيئتهفىوللتحركالطعاملجمعيستخدمها

التيالكيفيةعلىمعتمدينمجموعاتإلىالبروتيستا

بوساطةالهدبياتتتحركفمثلا.الكائناتهذهبهاتتحرك

وتستخدم.الأهدابتسمىبالشعرشبيهةبنياتضرب

للحركة.السوطيسمىطويلاذنباالحيوانيةالسوطيات

البروتيستا.انظر:

علىتحصلالخلاياعديدةحيةكائنات.الفطريات

هذهفىوالكائنات.ميتةأوحيةعضويةمادةمنطعامها

وتفرز.والخميرةالغرابوعيشالعفنتشملالمملكة

النباتاتفيالإنزيماتتسمىمعينةبروتيناتالفطريات

وتساعدعليها.تعيشالتيالمتحللةوالكائناتوالحيوانات

يمكنمغذياتإلىالعضويةالجزيئاتتفكيكفيالإنزيمات

الفطر.ان!:امتصاصها.للفو

مثلالخلاياعديدةكائناتمنتتكون.النباتيةالمملكة

معظموتصنعوالأشجار.والأعشابالمزهرةالنباتات

تسمىمعقدةعمليةفيبهاالخاصطعامهاالنباتات

كل،وعلى.الضوئيالتركيبأنظر:.الضوئيالتركيب

وتمتصأخرىنباتاتعلىتعتمدالمزهرةبعفالنباتاتفإن

حيث،الطيعةدورةفىأساسىعنصروالنباتاتطعامها.

.النباتانو:.الأخرىوالكائناتللحيواناتالطعامتوفر

الخلاياعديدةكائناتمنتتكون.الحيوانيةا!لملكة

علىأوالنباتاتعلىالحيواناتوتعتمدطعامها.تتناول

وللحيواناتلها.طعاماالنباتتقتاتالتىالحيوانات

.الأخرىالكائناتكلمنتعقيداأكترجسمانيةخصائص

الأنسجةمنسلسلةفيمنظمةالحيواناتمعظموخلايا

عضموية.أجهزةبدورهاوتكون،خاصةمهامبأداءتقوم

.الحيوان:انظر

العلمىالتصنيفأيضا:انظر

قديمةمملكةعلىأطلقالذيالالمالصثليتينمملكة

إيطالياجنوبىفينابوليمملكةمنتتكونكانتإيطاليافي

أتحدتالوقتذلكوفي.صقليةجزيرةفيصقليةومملكة

تشكلتإيطاليا.انظر:.الصقليتيناسمتحتالمملكتان

بوساطةالميلاديعشرالثانيالقرنبدايةفيالمملكة

عشر.الحاديالقرنخلالالمنطقةغزواالذينالنورمنديين

الوسطى.العمور:انظر

الحكمتحتالصقليتانوقعتام266عاموفى

نجومباسمتعرفثورةتولتأم282عاموفي.الفرنسي

مذبحةإلىذلكوأدى.صقليةفيالحكمصقليةسماء

تقريبا.الجزيرةفىالموجودينالفرنسيينجميعضحيتهاراح

.الأسبانوحكمهانابوليعنصقليةانفصلتذلكوبعد

النمساامشولتام،713عامالأسبانيةالخلافةحربوفي

السافووأعادللسافو.منحهافتمصقليةأما،نابولىعلى

صردينيا.مقابلأم971فيالنمساإلىأخرىمرةصقلية

الصقليتينعلىأسبانيااستولتأم734وفي

.نابليونعصرحتىالأممبانيةالبوربونيةالأسرةوحكمتهما

وخسرفرنسا،ضدالحلفاءإلىالأولفرديناندالملكانضم

بعدالمملكةجزأيتوحيدإعادةتم.لذلكنتيجةنابولي

.نابليونممقوط

نحوالاتجاهفيمهمادوراالصقليتينمملكةوأدت

الكاربوناري،ثورةقامتأم082وفي.الموحدةإيطاليا

علىفرديناندالملكوأجبر،نابوليفى(سريةوطنية)جماعة

نابولينمساويجيشوغزادستورا.النابولينيينيمنحأن

السلطة.إلىفرديناندوأعاد

الإيطاليالعسكريالقائدافتتحام086عاموفي

التيإيطالياكمملكة،الصقليتينمملكةجاريبالديجسبي

العامذلكمنلاحقوقتوفي.النشأةطورفىكانت

فكتورلحكمخاضعاجزءاالصقليتينمملكةأصبحت

.ام861عامفيلإيطالياأصئملكاالذي،إيمانويل

)1!يامكودومبياان!ر:الجدددإ.عرائادامملكة

(.الأولى

دولة.الأحمر،بنوأنظر:.عرئاطةمملكة
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الصغيرةوالملدانالحضراءوالمروحالحقولمنخليطالإنجليزيالريفمعظم

المتحدةالمملكة

أربعمنتتكونأوروبافيممدكةالمتحدةالمملكة

وأيرلنداإنجلترا:هي،واحدةحكومةتحتمتحدةدول

شسمالفىالمتحدةالمملكةتقعوويلز.وأسكتلنداالشمالية

من%اويسكنهاالمساحةصغيرةوهيأوروبا،غربي

الطبيعيةمواردهاقلةمنالرغموعلى.العالمسكان

ففيها،المهمةالعالمدولمنالمتحدةالمملكةأصبحت

أكبرإقامةالبريطانيونوأستطاع،الصناعيةالثورةبدأت

العلماءمنالعديدأنجبتأنهاكما.التاريخفيإمبراطورية

السياسيين.والقادةوالمفكرين

ا!لتحدةالمملكةهو:المتحدةدلم!لكةالرسميوألاسم

كبرىوهىلندنوعاصمتها.التنماليةوأيرلندالبريطانيا

أيضا.مدنها

ووستر.وهيرفوردفيمالمردلتلالمنظراتمما!الصورةوهذه.

الطبيعيةأرضهامظاهربتنوعالبلادهذهتتسم

وسهولجبليةمناطقبينتتباينفتضاريسها.والحضارية

مدناتضمكماالخضراء.والمروجالحقولتسودها

ومصانعومعاملعتيقةوجامعاتوقلاعاوقرىحدلمجة

حديثة.

ساعدوقد.القارةعنالبلادالإنجليزيالقناليفصحل

البريطاني+الشعبوتاريخشخصحيةتشكيلعلىالقنال

شعوراالشعبمنحمماالخارجىالغزومنالبلادحمىفقد

أسلوبواختيارشخصيتهمتطويرعلىوساعدهم؟بالأمن

بهم.خاصةحياة

هذهظهوركيفيةفيلمجلخصالمتحدةالمملكةوتاريخ

فيضاربةقوةأكبربوصفهاالصغيرةالجزرذاتالدولة
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لصامتدادعلىيقعان،المتحدةالمملكةمشرممطالتقاءمقرالبرللانمجلسا

برحها.

عشر،الثامنالقرنوخلال.اضمحلتكيفثم،العالم

بريطانيامنجعلتالتيالصناعيةالثورةالبريطانيونبدأ

متراميةإمبراطوريةإنشاءمنمكنتهم،صناعيةدولةأكبر

العالمية.بأساطيلهاالعالميةالتجارةعلىوالسيطرةالأطراف

بريطانيانفوذتضاءلالمدمرتينالعالميتينالحربينوبعد

كانتالتيالعالميةالقوةتلكتعدولمإمبراطوريتهاوفقدت

حالئا.رئيسيةوتجاريةصناعيةدولةبقيتوإنقبل،من

الشمالية؟أيرلنداإنجلترا،بمتاريخ،المتحدةالمملكةانظر:

ويلز.،سكتلنداأ

الحكمنظام

الملكيةهوالمتحدةالمملكةفيالقائمالحكمنظام

ولاتسودالتي،الملكةأوالملكرأسهاعلىالتىالدستورية

إلىعادةينتمونالذينالوزراءيدفيالفعلىفالحكم.تحكم

والذي،العموممجلسفىالاغلبيةذيالسياسيالحزب

البلاد.قوانينويشرعيضعالذيالبرلمانعلىيسيطر

الشعبيمثلبدورهالذيالبرلمانأماممسؤولونوالوزراء

أمامه.مسؤولوهو

فوقمنالوقتمعلنةتدويعالمياالمش!رةبنبجوساعةلندد.فىالتايمز

غيرالاخروبعضه،مكتوبفبعضهالبلاددستورأما

قديمةوثائقمنالمكتوبالدستورمنجزءيأقي.مكتوب

يأتيوبعضه،الملكسلطاتحددتالتىالماجناكرتامثل

ومعتقداتعاداتعلىيعتمدالذيالعامالقانونمن

أفكارافيشملالدستورمنالمكتوبغيرالجزءأما.الناس

مجلسنظاممثلالسنينعبرالناسطورهامهمةوممارسات

تغييرويمكن.الملكةأوالملكوبينبينهوالعلاقةالوزراء

بمجردأوالبرلمانمنمرسومأوبقراروقتأيفيالدستور

.جديدةممارسةأوفكرةالناسقبول

وينتقل،مضتسنة00021إلىالملكيةتاريخيعود

ابن،وجودعدموفي،الابنإلىالملكةأوالملكمنالضش

الملكسلطةإلىالتاجويرمز.العرشالكبرىالابنةترث

الانمعظمهاوالالسنواتعبرتدريجياتقل!متالتيالعليا

الملكة.أوالملكباسميحكمونالذينالوزراءيدإلى

البلاد،قوانينتضعالتيالتشريعيةالهيئةفيمثلالبرلمانأما

ومجلسالعمومومجلسالملكةأوالملكمنويتألف

علىالملكةأوالملكموافقةعلىالحصولويجب.اللوردات

قانونا.تصبحأنقبلالبرلمانيقرهاالتيالقانونيةالمشروعات
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العالمية.التقافة
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المتحدةالمملكة154

فيالغالبيةحزبرئيسهوعادةالوزراءورئيس

بعد،الملكةأوالملكقبلمنويعين،العموممجلعر

ومجلسالبلاد.لحكموزارةلتأليف،عامةانتخابات

ذلك.وكيفيةالحكومةستفعلهمايقررالذيهوالوزراء

بها.معترفمعارضةوللحكومة

الحكمنظاممقوماتمنوهي.السياسيةالأحزاب

علىالسيالمميةالأحزابوتتسابق،المتحدةالمملكةفي

وهناك.محتلفةوسياساتببرامجالناخبينأصواتكسب

عادةالناسلكن،البرلمانفيممثلونلهاالأحزابمنعديد

فظينالمحطحزب:وهىالكبيرةالأحزابلأحديصوتون

،والمزارع!تالغنيةالطبقاتمصالحالغالبفييمثلالذي

خاصةو،العاملةالطقةبتأليديحظىالذيالعمالوحزب

مثلصغيرةأحزابتوجدكما.المهنيةالنقاباتأعضاء

منالبرلمانفيالثالثةالمرتبةيحتلأسذياالأحرارحزب

أم819عامالحزبهذاتحالفوقد.الممثلينعددحيث

الأحرارحزبليكونواالديمقرأطيينالاشتراكيينمع

ما099وفي،ام889عامالديمقراطيينالاشتراكيين

الديمقراطيين.الأحرارحزبإلىالالمتغير

أيرأضدافيقوميةأحزابافتشملالأخرىالأحزابأما

علىأطحصوأ!تسعىوكلهاوويلز،وأسكتلنداالشمالية

.المتحدةالمملكةمنبلادهااستقلال

نظماثلاثةتحتالمتحدةالمملكةمحاكمتعملالقضاء.

ونظاموويلز،سانجلتراخاصمحاحصمنظام:منفصلةقانونية

وويلز.إنجلترانظاميشبهالش!اليةلأيراضداونظاملأسكتلندا

.كثيرةنواحفيالاثنينعنفيختلفالأسكتلنديالنظامأما

فبعض،الثلاثةالنظبمبينمشتركةجوانبهناكولكن

فيتفصلاخرىبينماجنائيةقضايافيتفصلالمحاكم

فيفتستأنف!الصغرىالمحاكمقراراتأما.مدنيةقضايا

عليا.محاكم

للحكومةالرئيسيةالوحداتتتكون.المحليةالحكومة

بينما،وقضاءاتمقاطعاتمنوويلزإنجلترافيالمحلية

أسكتلنداوتنقسم،مقاطعاتإلىالشماليةأيرلنداتنقسم

.مقاطعاتإلىبدورهاالأقاليموتنقسموجزر.أقاليمإلى

بهاخاصةمنتخبةمجالسالحكوميةالوحداتولمعظم

والشرطةالعامةوالصحةالتعليممثلاعمالآتؤدي

الضرائبالمحليةالحكوماتوتجمع.المدنيوالدفاع

القومية.الحكومةمنيأتيدخلهاخمسولكن،المحلية

التيوتوابعهامستقلةدولمنالكومنولثويتكون

الخدماتأماسابقا.بريطانيالسيوةتخضعكانت

يبااحتياطيينمنفتتكونالمتحدةللمملكةالعسكرية

الجيم!فىيخدمونمتطوع000.325عددهم

الجوية.والقواتوالبحرية

السكان

بينتربطالتيوالتاريخالحكمروالطمنالرغمعلى

إنجليزأنفسهميعتبرونفإنهم،وتجمعهمالبريطانيين

كونهممنأكثروأس!ضلنديينووي!زيينوأيرلنديين

فإنجلترا:كثيرةنواحفييختلفونأنهمكما.بريطانيين

نظامهادولةولكل،خاصةكناشلهماوأس!ضلندا

والقانوني.التعليمي

المكتظةالدولمنالمتحدةالمملكة.وأصولهمالسكان

2.شخص/كم241اسمكانيةالكثافةتبلغإذأسسكان،با

%09يعيع!،نسمة000.784.58س!!انهاعددويبلغ

مناطقفيالحضرسكانمن35%ويعيع!،المدنفيمنهم

ستةحوالىوبهاالكبرىلندن:هىوأ!سبعةاالحضريةإنجلترا

من%ا.يمثلالعددوهذا،نسمةالمليونونصفملايين

الأخرىالمستالمناطقأما.المتحدةالمملكةسكانمجموع

إنجلترامنالمنرقىالحمو!ماطقكثادةالماطقأكتر.السكانيةالكثافة

ا!سطالصحساعيةالأقاليموتؤل!سكانا.أكترهاوهيلنددليهامما

الأسكتلسدية.المرتمعاتهيسكاناالماطقوأقلإنجلترا.

ة//ط.!2ثنمحص/كبم

الأصئىالمحيض2

لىلسصاا؟!ص3:

-م!إ"!غ5-001"

+عشا،5-05

إبرلبم؟ير؟يحر-!وليم؟ءصأفل

بخ.!زرعكاص-س،

لميرلآ:أرس،ءشع

!بماب!جج!!ئ!أظكشلم-كا

بر.2لمروبر:الستلندأ

7صصكلمقي!ب!

*أئكلفيي.!!كا..ء!حمحرا

---حلا!ثعمميرائملا3

6ئمتجلإبز9ع؟ا!فىحو!لالحاسعس،3ء!?

،!س(+،/لمل!سلكانيو

-!ظألموك!ع،لم!كا

ل!د.

،!أا،!لالر:شاحص

أيرلطائ!-جرحبم،!كا.

يملرلمع!لمبرسكاولجر!حفىكا..-!خن!جهدمقتري
لر"كاا-صر

خطركاكاى+ا-

فد?كابر"

يصححححسكا

!،جمهجرش!ثم!-لاثؤ؟

نر.رىلزنمط-
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الاسوهؤلاء.كثيرةعرقيةمجموعاتمنينحدرالبريطانيالشعب

.لندنمكاففىالعاملينمنهم

هىعاصمةأومدينةأكبرأنمراعاةمع،كالاتيف!

)مانشستر(،الكبرىمانشستر:قوسينبينالمدرجة

تاين)شفيلد(،الجنوبيةيوركشاير(،اليفربولميرسيسايد

يريوركشا،(برمنجهام)لغربيةازندلاميد،ند()سندرلاووير

اليدز(.الغربية

في8%0منأكثرأينحسمةمليون48نحوويعيش

التيالشعوبمنبريطانياسكانمعظمينحدرإنجلترا.

والإنجليزوالسكسونوالرومانالسلتيين:مثلالجزيرةغزت

والإسكندينافيين.والنورمنديين

البلادإلىوفدالعشرينأغرنامنالخمسينياتوخلال

فيوخصوصاالبلادفيواستقرواالكومنولثمنمهاجرون

وعرقية،وتعليميةسكنيةمشكلاتأوجدمماالصناعيةالمدن

.الوافدةالهجرةتحديدإلىالحكومةاضطرتوإزاءها

وهيالبلاد،فيالرسميةاللغةهيالإنجليزية.اللغة

اللغة.،الإنجليزيةانظر:أنحائها.جميعفيمتداولة

الإنجليزيةاللغتينويلزسكانخمسنحوويتحدث

انظر:.الغيليةالأسكتلنديينآلافيتحدثبينما،والويلزية

اللغة.،الغيلية

عديدةخدماتالحكومةتقدم.الاجتماعيةالرفاهية

وتشمل،للمواطنوالترويحيالصحيالمستوىلرفع

،والأطفالللحواملالصحيةوالعنايةالحكوميةالإعانات

تدفعكما،والثانويةالابتدائيةالمرحلتينفيألمجانيوالتعليم

السكنلهموتوفر،الجامعاتفيالطلبةمصاريفالحكومة

وتوفر.العلاجوتكاليفالبطالةبدلوتدفعزهيدةبأجور

والضرائب.والموظفينالعمالإسهاماتمنالمصاريفهذه

نظام:تعليميةنظمثلاثةالمتحدةالمم!صةفي.التعليم

لأسكتلندا.ونظام،الشماليةلأيرلنداونظاموويلز،لإنجلترا

به.خاصةتعليميةإدارةنظامولكل

سنة16و5بينماالأطفالكلالقانونيلزم

أوليةمدارسمنأنوأعهاتتعددالتىبالمدارسبالالتحاق

الحكومية،المدارسفيمجانىوالتعليم.شاملةأوفنيةأو

فىيدرسونالذينالطلبةمن%59حواليويتلقى

عامة.صناديقمنالدعموالثانويةالابتدائيةالمدارس

مصاريففيهاتدفععامةأومستقلةمدارستوجدكما

مدرسية.

منذمنها25أجيزت،جامعة86المتحدةالمملكةوفي

أكسفوردجامعتاوأعرقها،العشرينالقرنمنالخمسينيات

كلياتبالبلادأنكما.لندنجامعةوأكبرهاوكمبردج،

المدرسين.وتدريبالأعمالوإدارةللفنون

منأكثرالمتحدةالمملكةفي.والمكتباتالمتاحف

ويعد،لندنفيمعظمهافن،وصالةمتحف000.1

المكتباتوأكبر.المتاحفهذهأشهرمنالبريطانيالمتحف

.كتابمليون51نحوتضمالتيالبريطانيةالمكتبةهى

الكنيسة:وطنيتانكنيستانالمتحدةالمملكةفى.الدين

والكنيسة،بروتستانتيةوهيإنجلترا()كنيسةالإنجليزية

إلىالملكةأوالملكوينتمي.مشيخيةوهىالأسكتلندية

بينماعضو،مليون27إلىأعضائهاعدديصلالتيالأولى

الأخرىالبروتستانتيةالكنائسأماعضو.مليونالثانيةتضم

والميثوديستالمعمدانيينمنعضو،مليونينحوفتضم

ونصفملايينخمسةنحويوجدكما،والإصلاحيين

.يهوديمليونونصف،مسلمالمليون

.المتحدةالمملكةفيشعبيةالرياضيةالأأسابأكثرمنالقدمكرة

همامتنافسينأسكتلنديينفريقينإلىيحتمونالماراةهدهفىواللاعبود

رينجرز.وفريقسلتيكفريق
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البريةحياةالبريطانيونيعشق.والرياض!الترويح

المنتجعاتإلىكبيرةبأعدادويتوافدون،الطلقوالهواء

الدولوإلى،وبلاكبولبرايتونمثلالبريطانيةالساحلية

بعضهماويفضلوفرنسا.وأسبانيااليونانمثلالأوروبية

إنجلترا.فىالبحيراتمنطقةوزيارةويلزفيالجبالتسلق

القدمكرةهىأجريطانييناعندالرياضاتأنواعأفضل

والتنس.الخيلوممباقوركوبوالجولفوالكريكيت

العال!ا.نطاقعلىمشهورةالبريطانيةالقدمكرةوفرق

الحكومةتدعماإذعريقةفنيةتقاليدالمتحدةوللملكة

الفنونمجلسطريقعنمالياوالباليهالأوبراشركات

مختص.مسرح003نحوبهاويوجد،البريطاني

السطح

بالجزرتعرفالتىالجزرمعظماالمتحدةالمملكةتشغل

بريطانياهماكبيرتينجزيرتينمنتتكونالتيالبريطانية

.الصغيرةالجزرآلافإلىلالإضافةوأيرلندا،

وتغطىأ-ا،العافىالجزركبرىثانيةهىبريطانياوجزيرة

اليابسةعنويفصلها2،كم218لأ089قدرهامساحة

منالإنجليزيوالقنالالشرقمنالشمالبحرالأوروبية

أقاليم،ثمانيةإلىالمتحدةالمملكةتقسيمويمكن.الجنوب

الإقليماالشماليةأيرلنداوتشكلبريطانيا،فيمنهاسبعة

الأسكتلندية-المرتفعاتأ:هيأجمريطانيةاوالأقاليم.الثامن

-4الجنوبيةالمرتفعات3-الوسطىالمنخفضات2-

الغربيةالجنوبيةالجزيرةشبه6-ويلز5-البناينمرتفعات

الشمالية.أيرأخدا8-الإنجليزيةالمنخفضات7-

منأالشماالنصصوهي.الأسكتلنديةالمرتفعات

وأوديةوهضابجبليةسلاسلمنتت!صنأسكتلندا،

علىنيفزبنبريطانيافيقمةأعلىتوجدوهنا،عميقة

أسكتلندا،سواحلفيالخلجانتكثر.أم)343ارتفاع

الانحدار،شمديدةجبليةمنحدراتببعضهاوتحف

أعشابفيهاتنمومكشوفةمنطقة)الهايلاند(والمرتفعات

فيسكانهاويعمل،فقيرةوتربتها،متناثرةوأشسجارخشنة

.الأسماكوصيدالرعي

جنوبيالمنخفضاتهذهتقع.الوسطىالمنخفضات

وفورثكلايدأنهارأوديةفيالأسكتلنديةالمرتفعات

أسكتلنداأراضيأجودوتضمامتموجةسهولوهي،وتاي

صناعاتها.ومعظمالحجريالفحمحقولوأغنىالزراعية

منتدريجياالمرتفعاتهذهتعلو.الجنوبيةالمرتفعات

تلالوهي،الجنوبناحيةمنالوسطىالمنخفضات

الأغنامقطعانفيهاتربىقصيرةأعشابتغطهامستديرة

المشهورةتويدهاريسمنسوجاتأصوافهامنيصنعالتي

تويد.نوواديفي

جوينيد،فيإدريسكادرمثلوالقمم.حبالويلزأراضيمعظم

.والمتسلقونالمتحزهودإليهايترددأماكن،الصورةفىلراهاالتى

ذاتمرتفعاتمنيتكونإقليماالبناين.مرتفعات

وعبرجنوباالأسكتلنديةالحدودمنويمتدأسطئمستديرة

فحمحقولتوجدأطرافهاوفي.إنجلترامنالأوسطالجزء

المناظرذاتالبحيراتمنطقةتقعغربهاوإلىغنيةحجري

إنجلترا.فيالترويحأماكنوأهمالجميلة

جبالوتمتدالبناين،غربيجنوبويلزتقعويلز.

تخترقهاهضابوتوجد،الإقليمأجزاءمعظمفيكامبريا

الناسمعظمويعيشالبلاد.منالجنوبيالجزءفيالأنهار

يمارسونحيثالأنهاروأوديةضيقةلمماحليةسهولفي

وترعىالشديدبانحدارهافتتميزالإقليمبقيةأما.الزراعة

التيالحجريالفحمحقولبهاتوجدكما.الأغنامفيها

.الصناعاتحولهاتقوم

قناةعبرويلزجنوبيتقع.الغربيةالجنوبيةالجزيرةشبه

ضخمةجرانيتيةكتلفوقهاتتناثرهضبةوهي،بريستول

الخلجانوعند.صخريةلجروفالساحلعندوتنتهي

المعتدلمناخهاوشيح،الأسماكلصيدقرىتوجدالمحمية



لألبانها.الأبقاروتربيةالخضراواتزراعةالدفءإلىالمائل

منهائلةأعداداالجميلةوالمناظرالمناخهذاويجذب

.الخزفبصناعةالإقليميشتهركما،السائحين

معظمالمنخفضاتهذهتغطي.الإنجليزيةالمنخفف!ات

وش!بهويلزوغربيالبناينمرتفعاتمنالجنوبإلىإنجلترا

المملكةأراضيمعظمبهاوتوجد.الغربيةالجنوبيةالجزيرة

سكانها.معظميقطنوفيهاوصناعاتهاالزراعيةالمتحدة

هناتقطعها،متموجةواسعةسهولمنأساساوتتكون

يوجدالإقليموسطوفى.وحافاتمنخفضةتلالوهناك

علىأجزافبعضفييمتدالميدلاندزيسمىعشبيسهل

قلبالميدلاندزوتمثل،والشرقيةالغربيةالبناينحدودطول

الجنوبوإلى.برمنجهاممدينةومركزهاالصناعيبريطانيا

لندنتقعحيثالتايمزنهرواديحتىالتلالمجموعةتمتد

تقعالنهرمنالشمالإلىمدنها.وكبرىالبلادعاصمة

البلادأراضيأجودوتضممنبسطسهلوهيالووش

فيبقعةأدنىتضمالتيالفنزمنطقةوتجاورها.الزراعية

تلالمنطقةفتمتدالتايمز،نهرمنالجنوبإلىأماالبلاد،

دوفر.جرفحتىالساحلإلىتصلمنخفضةطباشيرية

المناظربعضفيهاويوجدومهحور.موحشإقليمأسكتلندامرتفعات

بمباتمكسوةوحبالبراقةبحيراتمن،المتحدةالمملكةفىالجميلة

عميقة.ووديانالخلنج
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تطلالشرقيالساحلعلىالجميلةمورنجبال،الشماليةأيرلندافي

العددتحذبالتيداونمقاطعةفيتقعوهي.الأيرلنديالبحرعلى

السائحين.منالأكبر

المنحدرةالسهولمنإقليمالمنخففمةالإنجليزيةالأرافيمعظم

وبعضناونتودقريةهناونشاهد.منخفضةتلالتتحللهاالواسعة

علىالحجارةمنمنازلهابنيتالتىالحميلةالأخرىالقديمةالقرى

كوتزوولد.!لسفوح

د
!

(

!
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منخفضةجبالمنيتكودإقليم.الشماليةأيرلندا

تنخفضوسطههاوفي.خصبةومنخفضاتعميقةوأودية

الطبيعيةمواردهاوتتمثل،السواحلاتجاهوترتمثيالأرض

سكانخمسويعي!،الغنيةومراعيهاحقوأ!افيالرئيسية

العاصمة.بلفاستمدينةفيالبلاد

المناخ

تنخفضماونادرا،معتدلمساخالمتحدةالمملكةيسود

حرارةتصلوقلما،م241دونماإلىالشتاءفيالحرارة

الخليجبتيارالمناخويتأثرالصفر.تحتم532إلىالصيف

معهاجالبةعبرهالعكسيةالغربيةالرياحتهبالذيالدافئ

نأكماالصيفيخماملطفأثروللبحرالبلاد.إلىالدفء

فىغزيرةتهطلالتىالأمطارمعهاتجلبالرياحهذه

اسمنة.فىسما51و.038ل!تماإلىلتصلالمرتفعات

اششرقىالجنوبأجزاءبعضفيالأمطاركميةوتنخفض

أ!طواالأمطاراوتهط!!.أصسنةأشيسما05إلىالبلادمن

السنة.

قتصادلاا

والتجاريةالصناعيةالدولإحدىالمتحدةالمملكة

علىمعتمدةتستطحإلبقاءوهي.العالمفيالكبيرة

ثلثيحواليالزراعيالإنتاجيوفرإذوتجارتها،صناعاتها

الفحماستثنيناوإذا.الغذائيةالموادمنالدولةاحتياجات

الطبيعىوالغازالمنخفضةالنوعيةذيالحديدوخامالحجري

الطبيعيةالمواردمنالقليلتملكالمتحدةالمملكةفإن،أضفطوا

منوكمياتالغذاءمناحتياجاتهاثلثاستيراديوجبمما

أصناعاتها.الحامالمواد

الطيعيةالتراكماتساعدت.الطبيعيةالموارد

المتحدةالمملكةالحديدوخامالحجريالفحممنالضخمة

لطولونظرا.العالمفيصناعيةدولةأولتصبحأنعلى

استنفدتفقدسنة(003)الحجريالفحماستغلالفترة

مرتفعاتامتدادعلىالسطحيةالحجريالفحمطبقات

وتمالوسطىأسكتلنداومنخفضاتويلزوجنوبيالبناين

هذامنالتسعينياتأوائلفيالمناجممنكثيرإعلات

شمالفيجديدةسميكةطبقاتعلىالعثورتمر.أغرنا

بكمياتالحديدخامتوافرمنالرغموعلىإنجلترا.شرقى

أخماسأربعةتستوردالمتحدةالمملكةفإن،كبيرة

لديهاأنكما،المحليالخامنوعيةلرداءةمنهاحتياجاتها

وتوفر،الشمالبحرقاعفىضخمةطبيعيغازحقول

منه،البلاداحتياجاتأسكتلنداشماطئقبالةالنفطحقول

والولاياتأوروبيةدولإلىللتصديرفائضهناكبل

السواحلشتاءيناير.لشهرالحرارةمعدل

الحزءم!اعتدالأ!ترأوالغرليةالحو!ة

الماطقوأكثرالبلاد.منوالحترقىأحثمماليا

.المرتفعاتماطتهيبرودة

درحاتاترحادا

يتثهرلهامئوية

966115فوهق-؟66"!؟!وقكا!؟

ابم!بم

ك!!!كا؟

الجو!،يتميريوليو.لشهرالحرارةمعدل

حلالأعلىحرارةلدرحةاحساحلاسيماولا

وشماليسكتلسدامبنلالمقارلةال!يى

إبحلترا.

سنتيمنرات

م!أفل

كأ

رقنلى

!--ء

(ررجبر

إ

لوصات

066م!أكئر

2ةمىأفل

ء

*)ا*

برلهشء

ىكس،!لم

تحصل.السنويالأمطارسقوطمعدل

علىوالمرتفحاتالغربيالساحلماطق

الشرقيةالماطقأماالأمطارمنالأكبرالحا!

الأقل.المقدارعلىتحصلفإنها

رحاتادلدرحاثا

لمحهرلهالتمئوية

9193فو3ق!،4لمحوق-بربريم،،

.فمحسمحيركابهي!س،

-!لممير،.--!ممبر--
أؤ-يم!جم!

--ل!ائتمما!

يرأكش،ء!لأص

+-..3،!أدللربم

سلاو-3مم!ع!ممهـلاألبوكا

!،-حر

81الإ1جميماكمستر.

3-ججحس؟لىير

لم-ع-ء--!،.برصسهامقر

!ر!لم-كئف!،

!عبز5
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الجزءفيالمتحدةالمملكةسواحلعنبعيداتقعالطبيعيالغازحقول

معظميكفيماالغازمنتنتجالحقولوهذه.الشمالبحرم!الجنوبي

منه.البلادحاجات

لصناعةوالطاشيرالصلصالرسوباتتوجدكما.المتحدة

للزراعةالصالحةالخصبةالأراضىأما.والإسمنتالخزف

منخفضاتفيمعظمهاويقعالبلادمساحةثلتفتشكل

البحارأنكماللرعيفتصلحالجبليةالمناطقأماإنجلترا.

.بالأسماكغنيةالمجاورة

وأكلهاإماالحكومةوتديرهاتملكهاصناعاتوهناك

الحديديةوالسككالحجريالفحمتعدينمثلبعضها

البريدية.والخدمات

النابخثلثيالخدماتصناعةتمثل.الخدماتصناعة

الأيديمن07%بهاويعملللبلادالإجمالىالوطني

وخاصةالكبرىالمدنفيالصناعةهذهتتركز.العاملة

أهمالعقاراتوتجارةوالتأمينالماليةالخدماتوتمثل.لندن

الشخصيةالخدماتوتأتي،الخدميةالصناعات

الجملةتجارةأما.الثانيةالمرتبةفيوالجماعيةوالاجتماعية

الأهمية.حيثمنالثالثةالمرتبةفىفتأتيوالتجزئة

التيالصناعيةالثورةمهدالمتحدةالمملكة.الصناعة

البلادأنمنوبالرغمبمالميلاديعشرالثامنالقرنفىقامت

المرتبةتحتلفإنها،الرئيسيةالصناعيةالدولمنمازالت

واليابانالمتحدةالولاياتبعدالصناعىالإنتاجفيالخامسة

وفرنسا.وألمانيا

إنجلتراوسطفيالبريطانيةالصناعاتمعظمتتركز

ومنطقةالوسطىأسكتلنداومنخفضاتلندنومنطقة

نيوكاسل.

يصدرالتيالفولاذمنتجات:الرئيسيةالمنتجاتأهم

إنتاجلكن،والعربات،الالياتمنهاويصنعالثلثمنها

البلادجعلمماالأخيرةالسنواتفيانخفضالعربات

صناعةوهناكإنتاجها.تفوقالعرباتمنأعداداتستورد

الكيميائيةالمنتجاتصناعة

صناعاتمنمهماجزءاتعد

وإحدى.المتحدةالمملكة

المنتجةالشركاتكبريات

هيالعالمفيالكيميائيةللمواد

ح".)4آيسىآيشركة

الخامالموادمنوالأمونيا

،الأسمدةإنتاجفىالمستخدمة

منالمنتجةالموادإحدىوهي

مصانعهافيالشركةتلكقبل

فيالموجودةالواسعة

فيبكليفلاند،بيلينجهام

إنجلترا.
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.المتحدةالمملكة!يالموالتيترليةسالرئيسىالحزءتشكلالأغنام

وصولها.لحومهالأحلتقر!ماالمم!!ةأنحاءكلشالأعاموترى

المرتفعاتفىإلمرليسقربحقلم!الممتازاصقطيعاهداويأتى

ية.لأسكتلسدا

الإلكترونيةالمعداتوصناعةومحركاتهاالطائرات

وصناعةبأنوأعهاالمنسوجاتوصناعةوالكيميائية

بأنواعها.أمخذائيةاوالموادالمشروبات

العالميةالحربنهايةبعدالزراعةشهدت.الزراعة

ولكنكبير،حدإلىالزراعيالإنتاجمنزادتحديثاالأولىأ

الغذائيةالموادمناحتياجاتهاثلثتستوردزالتماالدولة

التيالمزارعالمزارعينثلثايملك.الزراعيةأراضيهالقلة

ويمارس.مزارعهمالباقىالثلتيستأجربينمافيها،يعيشون

معالحيواناتفيهاتربىالتيالختلطةالزرأعةالمزارعينمعظم

وأهم.للرعىفتخصصالمرتفعاتأما.المحاصيلزراعة

والقمحوالشمندروالبطاطسالشعيرهيالمحصولات

التىكنتمقاطعةفيخاصة،والفواكهوالخضراوات

إنجلترا.ببستانتعرف

الطبيعيوالغازوالنفطالحجريالفحميشكل.التعدين

منالبلادإنتاجويصلالبلاد.فيالتعدينيةالمنتجاتأهم

آبارمنكلهويأتي،السنةفيبرميلمليون009إلىالنفط

الغازمنالبلاديكفيماأيضاتنتجالتيالشمالبحر

بريةمناجممنفياتيالحجريالفحمإنتاجأما.الطبيعي

الرملىالحجرفتشملالأخرىالمنتجاتأماجيد.نوعوهو

والجبس.والطباشير

المتحدةللمملكةالإجماليالوطنيالنابخ

31/صححاعة

!-*ع!*ارر/2

حدمات/67ص

00.00018.0.1"لم...المتحدةللمملكةالإجماليالوطنيالنابخ

مجموعهوالإحمالىالوطنيوالابخ.أم199عامأمريكىدولار

وتتمتمل.واحدةسحةخلالمابلدليالممتجةوالخدماتالسلعقيمة

الاجتماعيةوالحدماتالحماعاتخدماتوالاتصالاتعلىالحدمات

والخدماتالأعمالوخدماتالممتلكاتوالتأم!!والماليةرالفردية

وتشمل.العامةوالمافعوالنقلوالمطاعموالعمادقوالتحارةا!صمية

الشؤونالزراعةوتشمل.والتعدينوالصحاعاتالإشماءاتاصاعةا

.الأسماكوصيدوالعالاتارراعية

بهاالعاملينوعددانحتلفةوالأنشطةالإنتاج

النسبةعددمن%الاقتصاديالنشاط

لعاملينالإنتاجا

---لقوميا

261،491لأ.""02عةالصما

221لم2300039.6والأعمالوالعقاراضأمننواالمال

والاحتماعيةالجماعيةالحدمات

61000،293.542والتمحصيه

4768612،"""41والمطاعموالصادقالتجارة

436.1لأ...7الحكومة

0/990،1""5والمراقىطالتعدي!

00.269"6الإنشاء

لأأ7000.134والاتصالاتالنقل

2!2000.1الأسماكوصيدوالغالاتالزراعة

001000.862222001الإحمالى

إلىالأسماكمنالسنويالإنتاجيصل.الأسماكع!يد

الإقليمية.المياهمنالصيدنصفويأتيطن،062لأ...

الكهربائيةالطاقةمن08%تولد.الكهربايةالقدرة

،الحجريالفحمتستخدممحطاتمنالمتحدةالم!لكةفي

الرائدةالرئيسيةالدولمنالبلادوتعد.حراريمصدروهو

%أ8بالبلادتزودالتينوويةقدرةمحطاتلديهاالتي

الكهرباء.من

الخامسةالمرتبةالمتحدةالمملكةتحتل.الخارجيةالتجارة

المنتجاتوتمثل،العالميةالخارجيةالتجارةقيمةحيثمن

ومعظمصادراتها،وثلثيالدولةوارداتثلثينحوالصناعية
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والمواردوالصناعةالتعدين

.المتحدةالمملكةفىالطبيعية

المعدنيةالمصادرالخريطةتبين

الصناعاتومراكزالأساممية

.المتحدةالمملكةفيالرئيسية

المصادرأهمأيضاتبينوهي

فحممنللبلادالطبيعية

وحقولطبيعيوغازححري

أسماءطبعتوقد.للزيت

باللونالصناعاتمراكز

الأحمر.

حجرىفحمحقول

طبيعى!ارألابيبحط

نفطأنابلبخط-

طبلعيغارحقول7!

نفطحقول

نفطتكرير

رئي!سىصلاعىمركز

رئيسيةمعدنيهترلشات

المتحدةالولاياتوخاصةالمتقدمةالدولمعالخارجيةتجارتها

والموادوالطائراتالفضائيةالأجهزةصادراتها:وأهموألمانيا.

والنفطوالعرباتوالأدويةالثقيلةوالالاتالكيميائية

المعدنيةالخامالمواد:فهيوارداتهاأهمأما.النقلومعدات

الكهربائيةوالأجهزةوالشايوالبنوالخضراواتوالفواكه

المصرفيةالأعمالمنالعائدويغطي.والأليافوالورق

.المدفوعاتميزأنفىالعجزوالسياحةوالتأمين

مهمةإنجازأتالمتحدةالمملكةحققت.والتقنيةالعلوم

جوائزعلمائهامن07حازإذ،والتقنيةالعلممجالفي

،الذرةتركيبمجالفيإنجازاتهمكانتوقد،نوبل

الوراثية،والهندسةالمورثاتوتركيب،البنسلينواكتشاف

تتولىإكس(.)أشعةالسينيةوالأشعة،المقطعيوالماسح

فيالبحوثإجراءوالحكومةالصناعيةوالهيئاتالجامعات

والتقنية.العلوممجال

الناسوالطرقالحديديةالسككتنقل.النقل

السريعةالطرقمنجيدةشبكةالبلادوفي.والبضائع

فيسيارةأشخاصثلاثةولكل،الكبرىالمدنتربطالحديثة

تقومبينما،البضائعمن8%0الشاحناتوتنقل،المتوسط

السككتملكوالدولةوبينها.المدنداخلبالنقلالحافلات

كماوالبضائ.الناستنقلواسعةشبكةوهيالحديدية

3ح!لأأألمآ!حمص
1،أكر197!ينرويج
أ؟،!؟عا

كوي-،ل!!ببدويم//ء.أ!ء

أفى،لمحيضايةكاوصكنزوء؟؟ش!ى!19*"حددطاع

انروه!اوزرىقلوتاحسركالملم!المتحدةالمملكة

ايرثيرشسى7ممم!وأ3!حمص+رو!ث!-*----،ا

:صكيرلآءصبمص!3ك!لمرر؟نحا،،قىءكم6!19! ير---رو!ء،

!!كا!؟7!1!7،-بر؟-!س!"ن!-+برج!رو!لأء إئج!خعيم!حم!إغ!لىيم-صكمكد8!ض!

كا،ممس+ك!-لمبميرح!!ير!قيكرودد!سخلبجبخمصالبحز
2*3،يم!يم!بزبر

كأش.ل!لم

ثهملمملم!نقمىكأخاثا1!ر

كا!ا!3يميلميرخثئيثمث!اصكاىلأ!!ر!رإلم
ءكا".لم2-+س،!سصلمص!،الم،بر3!ثم*تر!كمخا

سم"صكملخث"اسي!ءسكين!!-بم7%سيهيا!جمهنم!!رخااملمكاحدلمممووألواكرسيفل!

أ!ح!سث!اثله!ما،ممع،ليكللم

-ح-كمصيه!كحاممح"سرص!9-احجرالعو!أ
!-ى*-/حثربر؟هـ-ع-رم8/و

أ.!؟3وبه!لىفيرأد"بزن!!يثكا!ب!تجحجرء!،

؟ء!يرلزص-اأ!لحرالأبر!!كاث!(نشكلنزيم؟كلإسنجلو!ك!كاكاصصكا--ءبخصكغإ

ايرلندا3ء؟+اله"يرى!!ءع!ءبمم!

سىلححسقيكا!!!؟.كلأ!اللإ*"خا!لمحثيءزرر؟ؤكا3؟

إلمئهاهمسيهم"؟!مخآ+حكل1صبهري8ل!جدح!لم-ءلم3!/كا

!ص-ئم.ال!ش!ير!قئ-صم3ل!كاألم/

3ع!!دسهـءى-*للقمدتر

وليرسلأ!ء!8لملم

!-ءسع--د3لم
ىوكا"سعكاى2ءسص-زئ!رضا!ص!"صكا*ءلا73ح!ىكواملتوزنوكأقاكالو؟

-ص؟صء-،!!كا3كا!ليم!-لأ*جررى!ججرئر؟س-3.

اخسد(صىس،*3برلمحثسح!مصر-3--س!ك!صص8ة؟يررءعحمر

و؟ءساكوئئؤدء3ئرجممي؟كص-3ؤسكاس-صء-كا

-صسكالمصجرجروىكا/؟اسحر

!!كا7لأ7*3كا،-/!كافيلاص1بلجيكا

ئيئم77+!-كا4كأكارز*صلأور،وكا!يثؤءبرس3-!-يحوى---!!

ءلمىدء-كاكالمؤأ/-ا!ء

بمىلفبجسبن3-!يز-!و3ع--س-عا

!!عيمعقضص!3""37/-زوفيرو11!ورزنجفرنسا
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البلادووارداتصادراتتنقلسفينة003.2الدولةتملك

العالم.أنحاءإلىعديدةموانئمن

نهرمثلالبضائععبرهاتنقلداخليةمائيةممراتوهناك

والجزرالبربينالنقلأمامانشسشر.وقناةميرسىونهرالتايمز

لنق!!الطوافةتستخدمبينما،العباراتطريقعنفيتم

أما.الإنجليزيالقنالعبروفرنسابريطانيابينالمسافرين

أنحاءجميعإلىرحلاتفلهاالبريطانيةالجويةالخطوط

وجاتويك.هيثرومطاراتهامنمطارينوأكبرالعالم

001منأكثرالمتحدةالمملكةفى.الاتصالات

البلاد،نطاقعلىبتوزيعتتحتعمنها01،يوميةصحيفة

جهازيتوفرالمتحدةالمملكةوفي.لندنفىالرئيسيةومقارها

وهيئة.شخصلكلمذياعوجهازشخصينلكلتلفاز

تقدم،حكوميةهيئةوهىح.كا.!،البريطانيةالإذاعة

خاصةمحطاتتقدمكما،كبيرةوتلفازيةإذاعيةخدمات

الهيئةإشرافتحتإذاعيةخدمات.سي.تى.آيمثل

خدماتمفتقدالبريطانيةالبريدهيئةأما.المستقلةالإداعة

التلفازبئتراخيصمثلالبريدنق!!إلىبالإضافةعديدة

النقود.وتوفيرالقوميالتأمينوطوابع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حكومة،،المتحدةالمملكة،الشماليةأيرلدا؟إنجلترا؟أسكتلنداالظر:

ويلز.

أيضا:انظر

المدن

ينبردأ

نبرةدإ

كسفوردأ

نفرليصإ

لرممحهام

يستولبر

لسىسوا

شفيلد

رد!كا

يرنزكا

ك!ردج

كوفزي

الأيرلنديالححرا

صدبمر،التا

لهر،تويد

مضيقودر،د

لهر،سيفرن

مصب،فورث

لريستولقاة

للفاست

لليموت

توبورتسما

حري!يتاجر

نبريصتوحلا

سحوحلا

هامرد

لدن

يريلدلند

لسكول!

ليدر

ليستر

ليمربول

الطبيعيةالملامح

ال!نجليزيالقنال

جرر،لالقما

مص!كلايد،

ر!،كلايد

ندإلاندز

لحيرةلومد،

لوديا

دلدي

سالزدري

ألدرورسانت

وثامتولىسا

أفون-!نأ-تفوردسترا

ترنت-ورأ-ستوك

نمتسممرما

!تححهام

تايرأبودسوكاسل

هل

ونمثسحتر

يورك

حزيرة،لىما

الماىالعملاقممر

ر!،!يرسي

نوهمبر،

حزيرة،وايت

ولدرمير

والتعليمالتريكة

الحامعة

والتعيمالترية

المدرسة

تعليمألظمة،المتحدةالمملكة

والثقافيةالاجتماعيةالحياة

المسرحالفن،أصسلتياالأد!،الإبحليري

المسرحيةأحتمعرااللغة،لإبحليزيةا

المكتبةالسيحماصناعةالأودرا

البريطانيةالمكتبةا!مارةاالباليه

فنولى،المتحدةالمملكةأحضا!االتثكيلىالتصوير

المومحيقىالمتحمىيمائىلإاالتمتي!!

الكلامميكيةالموسيقىالريطالىالمتحم!الم!جةالحمعية

فى،النحتالوطنيةالمتنرهاتالشعبيةالحر!

الوطنيةالهيئاتالريطاليالمحلسالدي!

البريطاليةالإذاعةهيئةللفحونالملكيالمجمعاشقص

صلةذاتأخرىمقالات

لويدرالأطلسىشصالحلصأورولاعر!اتحاد

الأوروبىالمجلسالملكةاللهحمىإنجلترالحك

التاجمجوهراتالمتحدةللمملكةاممةالمااحائلةاالتاح

،المتحدةالمملكةالمتحدةللمملكةالمسلحةأغواتاالبريطانيةالحزر

القانونيةلالسظمالأم!صمولثالمتحدةالمملكةحيواسحية

الموضوعمرعا

الحكمنظام-أ

المحليةالحكومة!احياسيةاالأحزا!-أ

ا!ضاءا-!

السكان-2

والمكتباتالمتاحفهـ:أصوا!ما!سكادا-أ

ينالد-وأطعةا-!

والرياضةالترويحرالاحتحاعيةالرداهية-!

التعليم

السطح-3

الأسكتلنديةالمرتفعات-أ

الوسطىالمنحفضات-!

الحوبيةالمرتععات-خ

الساي!مرتفعات-د

ويلزهـ-

العرديةالجوديةالجزيرةشبهو

ال!نجليزيةالممحمضات-ر

المتمماليةأيرلدا-ح

اباخ-4

لا!صادا-5

الكهربائيةالقدرة-رالطيعيةالموارد-أ

الحارجيةالتجارة-خالحدماتصساعة-!

والتقنيةالعلوم-طالصماعة-!

النقليالزراعة

لاتلاتصااكي!التعدهـ

لأسماكاصيد



أسئلة

؟المتحدةالممدفتكونالتيالأربعالدولما-أ

؟المتحدةالمملكةفيشعبيةالرياضيةالألعابأكثرما2

السياسي؟السشاطفيدورهاوما؟المعارضةشتمكلكيف!-3

الدولأولىالمتحدةالمملكةم!حعلااللذانالمعدنانما-4

الصناعية؟

الخارحية؟التحارةعلىكتيراالمتحدةالمملكةتعتمدلمادا

دائمة؟لصفةملاحيايستحدماناللدادالنوالىما-6

؟المتحدةالمملكةمحاصيلأهمما7

تعديمأنظمة.تعليمأئظمة،المتحدةالمملكة

تكونهاالتيالأرلغالمناطقبينتختلفالمتحدةالمملكة

حيثمنوويلز،وأسكتلنداالشماليةوأيرلندأإنجلتراوهي

المتحدةالمملكةفىالتعليميةوالنظم.والثقافةالتاريخ

معينةنواحفيمختلفةولكنهاالعامالتركيبفيمتشابهة

.الثقافاتلاختلافنتيجة

مراحل:ثلاثإلىبريطانيافيالتعليممراحلتنقسم

العاليوالتعليمالثانويوالتعليمالابتدائىالتعليم

منإجباريوالمنتظمالكاملالتعليمونظام.والإضافي

بريطانياتسبق.عشرةالسادسةسنوحتىالخامسةسن

وتستمر.الإلزامسنتحديدفيالأخرىالدولمنالعديد

وأوالمنتظمالكاملالتعليمفىالناسمنجداعاليةنسبة

الثامنة!منحتىوالتدريبالجزئىالتعليمفي

عامتعليموالثانويةألابتدائيةالمرحلةفي.والتعليمعشرة

مهنيا.كونهمنأكثر

فيالبري!انيالطفلهداشعلم.الحفانةمدارلرفييبدأربماالتعيم

بالرصم.نفسهعنالتعبيرالحضانة
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الخصائص

النظمتتصف،الاختلافاتمنالعديدمنبالرغم

العامةبالصفاتالأربعالمتحدةالمملكةولاياتفيالتعليمية

بوساطةالولايةفيالتعليميوجه-أ:التاليةالمشتركة

إلىجنباتعملاناللتينالمحليةوالسلطاتالمركزيةالحكومة

النظامعنالنظامهذايختلف،المثالسبيلوعلى.جنب

التعليم،علىالمركزيةالحكومةفيهتهيمنالذيالفرنسي

المتحدةالولاياتفيالسائدالنظامعنأيضاويختلف

سيطرةالمركزيةالحكومةفيهتسيطرالذيالأمريكية

والمنظماتالعامةالسلطاتمنكلتعمل2-.محدودة

مثلتتنافسحينفى،التعليملدعمجنبإلىجنباالطوعية

فيالتعليم3-.أخرىدو!فيبينهافيماالمنظماتهذه

والطقةواللونالجنسعنالن!بغضللجميعمتوفرالدولة

الفرصكافةتوفير-4.والسياسةوالدينالاجتماعية

مسؤوليةتقعء-.الأطفالتعليمفيوالمتنوعةالمتساوية

بالدرجةالتدريسطرقواسستخدامالمدرسةفيالتنظيم

الممثلينأوالمدرسةموجهيعلىلاالمدرسينعلىالأولى

العديدالمدرسةمعتتعاون6-.المركزيةللحكومةالاخرين

والمتاحفالعامةالمكتباتمثلالأخرىالتعليموكالاتمن

الشركاتفيالتعليمىالاتصالوهيئات،العرضوصالات

)حكاه(البريطانيةالإذاعةهيئةتمدهاكما،الكبرى

هيئةتمدهاوكذلك،منتظمةوتلفازيةإذاعيةبخدمات

تلفازية.بدروس)ولكاأ(المستقلةالإذاعة

فىالراشدينمنالعديديتعلم.المفتوحةبالجامعةينتهيقدالتعليم

الجامعي.التلعازيالبتبمشاهدةالصرلفيالمتحدةالمملكة
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المساعدويطلمولىلأنفسهمالتلاميديدرسربماللمدرسةالعاديالدرسفي

سرالمدا

إنجلترافييوجدوويلز.إنجلترافي.والإدارةالتنظيم

4)002وحواليابتدائيةمدرسة12).00حواليوويلز

!ذهقىاف.حكوميةمدارسمعظمها،ثانويةمدرسة

تت!صن.المحليةالتربويةالسلطاتبوساطةوتمولالمدارس

الإقليممجالسمنالغالبفيالمحليةالتربويةالسلطاتهذه

السلطةفيهاتكونالتيالعاصمةأقاليمعدافيماالمحلية

فيمحليةتربويةسلطةتوجد.المنطقةلمجلسالمحليةالتربوية

التربويةالسلطاتتضع.ذاتىبحكمتتمتعالتيلندنمدينة

والعلومالتربيةقسمسياساتالتنفيذموضعالمحلية

المدارسفيالمدرسونيعلم.الويلزيالتربيةقسموسياسات

أنهكما،معينبمذهبالخاصةالدينيةالتعاليمالح!صمية

النصرانية،بالتعاليمالطلابتزويدقافوناعليهميجب

الدينية.الدروستلقىمنأبنائهمالممحبفيالحقوللآباء

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتنهايةفى

منالتحررإمكانيةالمدارسعلىالمحافظينحكومةعرضت

منمباشرةالماليةمواردهاوتسلم،المحليةالسلطةقبضة

يحتاجو!ا.عدماأستادهمم!ة

بعدالاقتراحبهذاالعملتموقد.المركزيةالحكومةسلطة

ذلكإلىبالإضافةالأمور.أولياءقبلمنعليهالاقتراع

نفقاتهافيأكثرتحكمعلىالحكوميةالمدارسحصلت

.للمدارسمحليةإدارةظلفيالذاتية

التربويةالسلطاتبوساطةتراقب.الطوعيةالمدارس

وأالكنائسمنالعديدقبلمنجزئياعليهاوينفقالمحلية

المدارسهذهمثلوتقدم.الأخرىالطوعيةالمنظمات

.الخاصالدينيالتعليم

وأالويلزيةباللغةالمدارسمنالعديدتدرسويلزفى

وأالعاداتحسبوذلك،أخرىولغةالويلزيةباللغة

المحلية.الحاجات

وأحياناالخاصةبالمدارسوتسمى.المستقلةالمدارس

ولا،الماليةالمعوناتالمدارسهذهلاتتلقى.العامةبالمدارس

انضماممنالرغمعلى،المحليةالتربويةللسلطهاتتخضع

المحلية.التربويةالمسلطاتنفقةعلىلهاالاطفالبعض

الناحيةمنجيدةدرجةعلىبأنهاالمستقلةالمدارستتصف

اجتماعيةبمكانةوتحظى،عاليةرلمسوماوتتطلبالأكاديمية
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الذينالأطفالمنفقط%6المدارسبهذهيلتحق.مرموقة

فيالحقالحكومةلمفش.الثانويةالمدرسةعمرفيهم

منللتأكدوذلكتسجيلها،قبلالمدارسهذهمثلفحص

والمعاييروالأمانالصحةمنالأساسيةالمتطلباتتوفر

التدريسية.

فيالوطنيالمنهجقدمأم989عامربيعبدايةفي

إنجلترامنكلفيالولايةقبلمنمالياالمدعومةالمدارس

وكذلك،الضروريةالمواددراسةمنللتأكدوذلكوويلز،

تتراوحالذينالأطفاللجميعالأساسيةالمهاراتتعليم

عشرالوطنىالمنهجيشمل.سنة16و5بينأعمارهم

الإنجليزيةاللغة:وهىإجباريةموادثلاثمنهاأساسيةمواد

فهي:الأخرىالأساسيةالموادأما،والعلوموالرياضيات

والموسيقىوالجغرافياوالتاريخ-التصميموتشمل-التقنية

تتراوحالذينللتلاميذأجنبيةولغةالبدنيةوالتربيةوالفن

فيالتلميذمستوىتقويميتمسنة.16أوأبينأعمارهم

المدرسة.فىالدراسيةفترتهطوالالموادهذه

التعليمنظامفىالمدارسإدارةتتشابه.أسكتلندا

وويلز،إنجلترافيالتعليمىالنظاممعللمدارسالأسكتلندي

المدارستصنيففيالاخرعنأحدهماالنظامانويختلف

للحكممجلصكليعمل.الدينىللتعليمالمعدةوالترتيبات

بممحليةتربويةسلطةبصفتهالإقليمأوالجزيرةفيالمحلى

والثانويةالابتدائيةالمدارسفمعظموويلز.إنجلترافىكما

أسكتلندافىيوجد.حكوميةمدارسأسكتلندافي

ثانوية.مدرسة004وأبتدأئيةمدرسة00522

والمدارسالأطفالمدارسكلفىمألوفشىءالموسيقىدروس

.المتحدةالمملكةفيالابتدائية

العامةالمدارسالمحليةالتربويةالسلطاتتراقب

المدارسالعامةبالمدارسيقصد.الكنيسةومدارس

فيالكنيسةمدارستمول.العاديةوالثانويةالابتدائية

عليهاويجب،المحليةالتربويةالسلطاتبوساطةأسكتلندا

ذلكتحتاجكانتإذامالياالطائفيةالمدرسةتدعمأن

الدعم.

أيرلندافيالتعلي!النظاميتشابه.الشماليةأيرلندا

وويلز،إنجلترافىالتعليميالنظاممعالتنطمفىالشمالية

منفأكثر،الطوعيةالمدارسقطاعكثرةفيعنهماويختلف

المدارسنصفمنوأكثر،كاثوليكيةالمدارسنصف

وهيئةللمنطقةالمحليةالإدارةسيطرةتحتجزئياتقعالثانوية

الكنيسةبوساطةلاتدارالتيالمدارستقتصر.ألمحليةالمكتبة

المدرسينعلىالخصوصوجهعلىالكاثوليكيةالرومانية

البروتستانت.والتلاميذ

خدمةعلىبريطانيافيتعليمىنظامكليشتمل

مكاتبتقدم.الغذائيةللوجباتوخدمة،مدرسيةصحية

وذلكالدراسةمواصلةفيالراغبينلغيرالنصحألمحليةالمهن

.عشرةالثامنةسنحتىوتوجيههملهمأعمالبإيجاد

بعضتعليمىنظامكلفىيخصص.الحضانةمدارس

المدرسةلدخولالتمهيديةالمرحلةفيللأطفالالماليالعون

فياباؤهمرغبوإذا؟الحضانةبمدارسلإلحاقهموذلك

الثانية،سنمنالأطفالالحضانةمدارستستقبل.ذلك

الابتدائيةالمدارسبعضفيالحضانةصفوففىويوجد

الثالثة.سنمنأطفال

بريطانيافيالأطفالمعظميبدأ.الابتدائيةالمدارس

فيالمبتدئ!صفوففيالخامسةسنمنالمدرسمىتعليمهم

إلىالأطفالمدارسبرنامجيخقسم.الأطفالمدرسة

فىبرامجعلىمشتملةأنشطةوهوأوليجزء:جزءين

تعلموهو،الثانىالجزءفيالبدءويليهواللهو،الترويح

.والحسابوالكتابةالقراءةفيخصوصامحددةمهارات

سنيبلغونعندماالصغارمدارسالأطفاليدخل

حتىغالباالمدارسهذهفيويستمرونوالنصفالسابعة

وأيرلنداإنجلترامنكلفيوذلكتقريبا،عشرةالحاديةسن

سنحتىالأطفالفيستمرأسكتلندافيأماوويلز،الشمالية

حيث،الإنجليزيةالصغارمدارسفيتقريباعشرةالثانية

فيخصوصا،رسمىغيرعملفيوقتهممعظميقضون

التاريخمثلالأكاديميةالموادفىأما.اليدويةوالحرفالفن

منأكثرورسمياتدريجيافيهاالعملفيصبحوالرياضيات

قبل.ذي

المدرسةإلىالصغارمدرسةمنالأطفالمعظميحول

عنالن!بغضالأطفالتستقبلالتي،الشاملةالثانوية

للأطفالتجرىأنيجب،المناطقبعضوفى.قدراتهم
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اختياريتماو.الابتدائيةبالمدارسالنهائيةالسنةفيامتحانات

ماأما.المتوسطةبالمدرسةللالتحاقأكاديمياأعادرينابعض

بمستوىالالتحاقلهالمناسبمنيكونفإنه،منهمتبقى

الحديثة.الثانويةالمدرسةإلىفيذهبونأكاديمياأقل

فيمختلفةلطرقالدراسةتسير.الثانويةالمدارس

الأربعة.االتعليميةالنظم

الثانويةالمدرسةأطفالمعظميلتحقوويلز.إنجلنرافي

الشاملة.بالمدارس

أضنظيما،افيكبيرااختلافاالشاملةالمدارم!تختلف!

بينأعمارهمتتراوحالذينأ!للأطفاالمؤنتقدمبعضهاففي

توجدأخرىمناطة!وفي،عشرةوالثامنةعشرةالحادية

11بينأعمارهبمتتراوحأ!ذيناللتلاميذمنفصلةمدارس

اعمارهماتتراوحالذينللتلاميذأخرىومدارس،سنة41و

المحليةالتربويةأصسلطاتابعضظلفى.مشة18وأءبين

عشرةالسادسةسنأعمارهمتتجاوزالذينكليلتحهت

أرءمجالآقيواقيالثانويالسادسالصفمر!لة

المدارسأكبرفييوجد.الختلفةوالأنشطهةللقدرات

جميعأنيعنيلاوهذاتلميذ،0002حواشالشاملة

أصشاملةاالمدارسأغلبفيوالتعليما.ثبيرةالشاملةالمدارس

مختلط.

امتحانا،عشرةالسادسةسنفيالتلاميديتلقى

فيجزئياالدرجةتعتمد،الثانويللتعليمالعامةللشهادة

العامينخلالالفصليالعملكيفيةعلىالامتحانهذا

.الامتحاننهايتهمافيأ!تلاميذايؤديالحذيناالدرامميين

عامالثانويللتعليمالعامةللشهادةامتحانأولعقد

علىللتعليمالعامةالشهادةمح!!أجحلوذدك،أم889

مع!ميستعد.الثانويالتعليموشهادة،العاديالمستوى

السادسةممنبعدالمدرسةفييستمرونالذينالتلاميذ

المستوىعلىللتعليماالعامةالشهادةامتحانلتلقيعثمرة

أ(.)المستوىالمتقدم

ممن-عشرةالسادسةسنفيالتلاميذبعضيدرس

التعليمابكليةالالتحاقأوالمدرسةفيالامشمرارفييرغبون

يستمر.تجاريةلمهنةأضأهيلهماأضعليماقبلمقررا-الإضافية

العملية،الخبراتبعضويشملعاملمدةالمقررهذا

التعليمقبلماشهادةعلىنهايتهفيالتلميذويحصل

.الثانوي

شاملة،مدارسالثانويةالمدارسمعظهمأسكتلندا.في

،عشرةوالثامنةعشرةالثانيةسنب!تأ!تلاميذامعظمتستقبل

عشرةالثانيةبينالتلاميذتستقبلالمدارسهذهوبعض

بتحويلهمعشرةالسادسةسنبعدوتقوم،عشرةالسادسةر

.متقدملعم!!تؤهلهمخاصةإمكاناتذاتمدارسإلى

التعليمشهادةعلىللحصولالعاليالثانويتلاميذيدرس

منأخونالباالأسكتلنديونأ!تلاميذايتلقى.الأسكتلنديةا

الدراسيالمستوىفيامتحاناتعاماعشرستةالعمر

لتلقىيتأهلواأنيمكنذلكولعد3(،)المستوىالمعياري

+(،)المستوىالأعلىالدراسىالمستوىفيامتحانات

التلاميذبعضويدرس.عشرةالسالعةسنفيوذلك

دراساتشهادةعلىللحصولويستمرونأكثر،بتوسع

السادسة.السنة

سنمنالتلاميذمعظميلتحق.الشمالدةأيرلندافي

الشاملة،بالمدارسعشرةالثامنةسنوحتىعشرةأضاليةا

بعدوذلك،أضظاميةاالمدارسأإبعضهمويذهب

للحصولالتلاميذيدرس.الامتحاناتبعضاجتيازهما

الشماليةلأيرلنداالثانويللتعليمالعامةالشهادةعلى

.أم889عاممرةلأولعقدوالذي

البدنيةالتربيةالبريطانيةالثانويةالمدارسجميعتقدم

تقدمربما،المدرسيالدوامساعاتخارجوفي.وال!أحاب

اختيارية.إضافيةأنشطةأيضا

بريطانيافيالمعاقونالأطفاليتلقىعة.الخاالمدارس

ويلتحق.الأربعةالتعليميةالأنظمةاكافيخاصةمعاملة

إلىيذهبوبعضهم،أعاديةابالمدارسمنهمأسديدا

وأالداخليالنظامفيتلاميذباعتباره!الخاصةالمدارس

.العاديالخارجيأضظامافيتلاميذ

الكفيف:كالآتيالتعليمفيالمعاقونأ!تلاميذايصنف

لديهم)منالنطقوفاقدوجسديا،والمعاقالرؤيةوالمحدود

والانطوائيون.البدنوضعاف(نطقيةعيوب

الإضافيالتعليم

للناسالتعليميةالأنشطةأنواعمننوعتقديمبهيقصد

التعليمعبارةوتستخدم.المدرسةلتركالقانونيالعمربعد

بهاالالتحاقمتطلباتأقلي!صنالتيأطبرامجعادةالعالى

علىوذلكللتعليمالعامةالشهادةفيامتحانيناجتياز

المهنيالتعليم،الإضافيالتعليميشم!!.العاليالمستوى

الترويحية.الاجتماعيةوالأنشطةالعاموالتعليما

!نعاليةنسبةالمهنيالتعليمايشك!!.المهنىالتعليم

،المتعددةالفنيةالكلياتويشمل،الإضافيالتعليم

أوكلياتالفنونوكلياتالفنيةوال!س!ياتالتقنيةوال!ظيات

التيالأساسيةاالمهنيةوالمؤهلات.التعليميةوالمعاهدالزراعة

هى:الإضافيالتعليمامنالطلابيكتسبها

وتمئللتجار،لندنمعهدونقاباتالمدينةشهادات-أ

الوطنيةوالشهادةالعاديةالوطنيةالشهادة2.المهرة

وتمنح،للدراسةجزئياالمتفرغينللفني!تتمئالعادية،العالية

مندرجات3-.للدراسةتاماتفرغاأطمتفرغ!تأجةالعا

مجلسمنأوالمتعددةالتقنياتحطياتأوالجامعاتإحدى
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ذو،الفراغوقتفىتعلمهايمكنالأحرىالعمليةوالمهاراتالخشبأعمال

شهادات-4.للتقنيينوتمنحالوطنيةالأكاديميةالمنح

الأعماللمديريوتمنحعاليةووطنيةعامةودبلومات

مجلسمنالالمماسيةالخبرةبعدماومنح،المكاتبومديري

مجلسومنوويلز،إنجلترافىوالتجاريالتقنىالتعليم

الفنفىدبلوم5-.الأسكتلنديوالتقنيالتجاريالتعليم

والحرفيين.للفنيينوالتصميم

السنواتفىالبرامجترتب.الدراسةبرامج

فيوتنتهيأكتوبرأوسبتمبرفيتبدأبحيثالدراسية

البرنامإلدرأسيالطلابيبدأأنيجبيوليو.أويونيو

التعليمبرامجبعضوتتطلب،الدراسيةالسنةبدايةفي

تحتاج،المثالسبيلفع!،الكاملالتفرغالإضافي

التفرغالزراعيةالمعاهدفيالزراعيينبرامإلعمال

التعليمبرامجأغلبولكن،عامينأوعاملمدةالكام!

إلىالبرنامجينقسم.الجزئيالتفرغتتئنظامالإضافي

والفترةالنهاريوالإعفاءالشطر:هيعامةأنواعثلاثة

.الموحدة

دراسيةأشهرستةحواليغالباالشطربرنامجيستغرق

التدريبفىأخرىأشوبستةوتتبع،الفنيةالكليةفي

تشملوالأمثلةمتنوعةأخرىشطربرامجهناك.العملى

التدريبفيوتتئبسنةالفنيةالكليةفيسنةبرنامج

فىسنةقضاءفيتضمنألمكثفاالشطربرنامجأما،العملي

الإضافي.ببرامإلتعليملالالتحاقلك

وأخيراالكليةفيلممغواتبثلاثتتبع،العمليالتدريب

العملي.التدريبفيبسنة

منال!عفاءغالباالنهاريالإعفاءبرنامجيتضمن

الكليةفيالأسبوعفيليلتينأووليلةواحديومحضور

الجزئي.التفرغالنهاريالإعفاءبرنامجعلىويغلب،الفنية

ا!لوحدةالفترةبرنامجفيالملتحقالموظفيقضي

أيامعشرةمنألممبوينأو،أيامخمسةمنكاملا،أمسبوعا

برنامإلفترةأنالناسمعظميعتبر.الفنيةالكليةفي

أكثربهالدراسةلتكثيفوذلكللطالبنفعاأكثرالموحدة

.النهاريالإعفاءبرنامجمن

الناسيلتحق.الإضافيالتعليممنأخرىأنواع

لتحقيقالكبارتعليمتسمىالتيالعامةالثقافةلبرنامج

ولايحصملأمتحاناتلهالايعقدأنهرغم،الخاصةأهدافهم

المحليةالتربويةالسلطاتتمول.مؤهلاتعلىالدارسفيها

منكلتعمل.الإضافيالتعليمكلياتفىالتعليمهذامثل

معاالجامعاتفيالدوراتوأقسامالعمالتعليممنظمة

المحليةالتربويةالسلطاتتقوموأيضاالكبار.تعليملدعم

والترويحية.الاجتماعيةالأنشطةبادارةالطوعيةوالمنظمات

المسلحةالقواتبخدماتوالنساءالرجاليلتحقوقد

،الكلياتفىالمهنيأوالعامالتعليمبدوراتالبريطانية

المحلية.التربويةالسلطاتمنبدعموذلك
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تقريبابريطانيافىالإضافيالتعليمكليدار.الإدارة

ذلكمنويستثنى،المحليةالتربويةالسلطاتبوساطة

التربيةقسمبوساطةوتمولتدارحيث،الوطنيةالكليات

منقليلأيضاويستثنى،العلاقةذاتوالمصافيوالعلوم

الأس!صلنديةالمركزيةوالمعاهدالمستقلةالداخليةالكليات

تدارحيثوويلز(،إنجلترافىالمتعددةللتقنيات)المعادلة

حكومةاقترحتوقد.الأسكتلنديالتربيةقسمبوساطة

نأالعشرينالقرنمنالتسعينياتبداياتفيالمحافظين

مستقلة،شركاتهيئةعلىالإضافىالتعليمكلياتتفتح

التربوية.السلطةلتحكماتخضعلار،الخاصجهازهالها

والجامعاتالتقنيةالكليات

مناسمتينياتبدايةفي.المتعددةالتقنياتكليات

غيرالكلياتكبرياتمن03خصصت،العشرينالقرن

.متعددةتقنياتلتضماالإضافيوالخحليمللتقنيةالجامعية

والذي،الوطنيةالأكاديميةالمنحمجلسالحكومةوأنشأت

التعليموكلياتالمتعددةالتقنياتكلياتخلالهمنتقدم

أصسابقة-االمعلم!تكلياتمنتطورتالتي-الأخرىالعالي

للدراساتوفرصا،أحلميةاالدرجاتمستوىعلىبرامج

المتعددةالتقنياتكلياتتطورت.العلميوالبحثالعليا

العشرين.القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتفيبسرعة

،الجامعاتفيالمسجلينيساويالطلابمنعددمعجل

علىللحصولالمتعددةأضقنياتاكلياتفيأنفسهم

القرنثمانينياتنهايةفيوذلكالعلميةالدرجات

عامحتىالمتعددةالتقنياتكلياتكانت.العشرين

،العامذلكوفى،المحليةالتربويةتخضئللسلطاتأم889

المتعددةالتقنياتلكلياتيكونبأنتربويقرارصدر

الماليةمخصصاتهاتتسلموأنبها،الخاصالإداريجهمازها

.والكلياتالمتعددةالتقنياتلمجلسالماليةالاعتماداتمن

بينالتمييزالعاليالتعليمقانونألغى،أم299عاموفي

بمقتضىالتقنيةلكلياتوأصبح.التقنيةوالكلياتالجامعات

بلبهاالخاصةالعلميةالدرجاتمنحفيالحقالقانونهذا

بكلياتاستبدلالمثالسبيلفعلى.الجامعةلقبواتخاذ

وفي.نيوكاسلفينورثمبرياجامعةاسمالتقنيةنيوكاسل

الوطنية،الاكاديميةالمنحمجلسحلتم،أم399مارس

الختلفة.الأكاديميةالجهاتإلىصلاحياتهوانتقلت

الجامعاتتدعماالحكومةأنمنبالرغم.الجامعات

النظاممنجزءاليمستأنهاإلا،العامالرصيدمنالبريطانية

بوساطةأنشئتمستقلةمؤسساتهىبل،للتعليمالعام

ملكي.مرسوم

أقدممنعدداالمتحدةالمملكةفيالجامعاتتشمل

نحوالمتحدةالمملكةفيتوجد.العالمفىالجامعاتوأشهر

شخصأيأمامأبوابهاالجامعاتهدهتفتح.جامعةمائة

هذهفيدرس.المطلوبالأكاديمىالتأهيلفىيرغب

وراءمابلدانمنوالنساءاشجالمنالعديدالحامعات

لاتحتاجمفتوحةجامعةبريطانيافىأيضايوجدالبحار.

رسمية.أكاديميةمؤهلات

تعترفوثيقةشكلفيمرسومبريطانيافيجامعةلكل

الدرجاتمنحفيالحقلهاوأن،رسميةمؤسسةبأنها

بداياتبعدللجامعاتالمراسيماهذهالملكةمنحت.العلمية

هذابإصداريقومالباباكانذلكوقب!!التاسئكلشر،القرن

.القرار

الوسائلنفسبريطانيافيالجامعاتجميعتهيئ

كبيرااختلافاوتختلف،العامةوالخدماتأجحثيةواأضعليميةا

للدأرسين.تقدمالتىوالمقرراتأضنضيم11وطريقة،المبانىصى

التالممعالقرنبداياتفيأسستالتيالجامعاتعرفت

لتميزهاوذلكالأحمر،الطوبذاتالجامعاتباسماعشر

بالحجر.المبنيةأغديمةاالجامعاتعن

الجامعاتأقدممن.وكمبردجأكسفوردجامعنا

القرنمنتصففيأكسفوردجامعةتأسست.البريطانية

وأنشئت.عطمفكرينشاطفترةفيالميلاديعشرالثاني

الزمن،وبمرورعشر.الثالثأ!قرنابدايةفيكمبردججامعة

وكانتالفقراح!،للطلابكلياتوالمتديسونالموسرونأسس

اليوموكمبردجأكسفوردجامعتاأصبحتأنذلكنتيجة

.الكلياتمنكبيرةمجموعةتتض!نان

نموذجاكمبردجوجامعةأكسفوردجامعةطورت

الطلاببين)مناقشاتا!لناقشة،بحلقاتيعرفللتدريس

الإنسانيةالعلوممنالتقليديةالمناهجتتكونوالأممتاذ(.

بمكانةتحظىالموضوعاتهذهومازالت،والرياضيات

ايىمالمناهجوتشسمل.الطلابمنالعديدوتجذب،عظيمة

والاجتماعية.الطبيعيةالعلوم

الجامعاتبهذهالالتحاقفيالراغبالشخصيواجه

قوية.منافسة

خريجىمنعاليةنسبةالجامعاتهذهطلابيشكل

علاقاتهناكأنويبدو،المستقلةالعلياالثانويةالمدارس

العلياالثانويةوالمدارسالجامعاتهذهبينالأمدطويلة

درجةعلىالحصولأنالناسمنالعديديعتبر.المستقلة

عظيمةميزةكمبردججامعةأوأكسفوردجامعةمنعلمية

.العامأوالخاصالقطاعفيللوظائفتؤهلهم

حيثمنالجامعاتهذهتلي.القدلمةأسكتلنداجامعات

الجامعاتتشمل.كمبردجوجامعةأكسفوردجامعةالقدم

وجلالممجووادنبرةأبردينمنكلاالقديمةالأسكتلندية

عامأندروزسانتجامعةتأسستأندروز.وسانت

الأسكتلندية.الجامعاتأقدموهيام014
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أندروزسانتجامعة

الجامعاتأقدم

أسست،الأسكتلندية

فىملكيمرسومبموحب

.أم014عام

التامئكلشرالقرنفيتأسست.درهامجامعه

الجامعاتلمسماتمنالعديدعلىتحتويولكنها،الميلادي

لهاوسمحالجامعةالكنيسةلمملطاتأسست.القديمة

كلية،13منالجامعةتتكون.درهامقلعةباستخدام

داخلي.سكنإلىباللإضافة

لندنجامعةمنكلاتشمل.الفيدراليةالجامعات

منعددمنمنهماواحدةكلوتتكونويلز،وجامعة

يرتبطمستقلةإدأراتولها،والمنفصلةالكبيرةالمعاهد

جامعةالجامعاتهذهأكبر.مركزيةبإدارةببعض!بعضها

منتظم،طالب000204منأكثربهايدرسحيثلندن

فيتضاهىوالتي،والخاصةالعامةالكلياتمنعددوبها

لندنكليةمثل،أخرىأماكنفيكاملةجامعاتحجمها

التربية،ومعهدللاقتصادلندنوكليةالملكوكليةالجامعية

والمعاهد،العالمفيالشهيرةالطبيةالمدارسمنوعدد

العليا.الدراساتمعاهدولاسيماالمتخصصة

أبريستويثهىكلياتستمنويلزجامعةتتكون

"لمبيتر"ديفيدسانتوكليةوسوانسيوكاردفوبنجور

للطب.الويلزيةالوطنيةوالمدرسة

الحدشة،بالجامعاتأحياناوتدعى.الأولىالمدنيةالجامعات

وليفربولوليدزوبريستولوبرمنجهامبلفاستمنكلأوتشمل

القرننهايةفيالجامعاتهذهأنشئتوشفيلد.ومانشيستر

للناسالجامعيالتعليملتوفيروذلك،الميلاديعشرالتاسع

الجامعاتهذهبعفمنأسه!منها.بالقربيعيشونالذين

هذهتمثل.كلهالمجتمعبجهودوالأخرى،الفرديةبالتبرعات

رسعختهالذيالجامعىالنموذجعنواضحتحولأولالجامعات

الجامعاتهذهأنشكولا،وكمبردجأكسفوردجامعتا

إنجلترا.فيالجامعيالتعليمفىجذرياتغييراأحدثت

القرننهاياتفيأسست.اللاحقةالمدنيةالجامعات

وتشمل.الميلاديينالعشرينالقرنوبداياتعشرالتاسع

ونوتنجهامولينستروهلإكستر:منكلاالجامعاتهذه

بدايتها،فىالجامعاتهذهكانت.وساوثامبتونوريدنج

حصلت.لندنجامعةفيالخارجيةللدرجاتالطلابتعد

بينماأم،269عامالملكيمرسومهاعلىريدنججامعة

بينفيماالملكيةمراسيمهاعلىالجامعاتبقيةحصلت

.أم579وام489عامي

القرنمنالستينياتفيتأسست.الجديدةالجامعات

وكنتوإسكسأنجلياإيعست:منكلاوتشمل،العشرين

ووريكوسسكسوستيرلئوستراثكلايدولانكاستر

.الجامعاتهذهقبلكيلىجامعةتأسمستوقد.ويورك

تتقيدلافهي،رئيسيةبخصائصالجامعاتهذهوتتصف

نصيبمنيكونقدلذا،للكلياتالتقليديبالتوزيع

معظمويسكن،المقرراتمنجديدةأنواعدرسالطلاب

فسيحةمواقعولها،للكلياتالداخليالسكنفىطلابها

فائقة.بعنايةمصممةومبانيهاالمديخةخارج

مأ669عاميبينأسمست.التقنيةالجامعات

فيالمتقدمةالعشرالتقنيةكلياتحصلت.أم67!و

علىأسكتلندافيواط-هريوتوكليةوويلزإنجلترا

مناثنتانوأصبحت.جامعاتبصفتهابهاالاعتراف

كليةوهما،القائمةالجامعاتإلىمنتميتينالكلياتهذه

كلياتإحدىأصبحتوالتي،والتقنيةللعلومتشلسي

أصبحتوالتي،المتقدمةللتقنيةويلزوكلية،لندنجامعة

فقدالاخرىالتسعالكلياتأماويلز.جامعةمنجزءا

علىالجامعاتهذهتركز.مستقلةجامعاتأصبحت

العلومفىمقرراتأغلبهاوتقدم،التطيقيوالعلمالتقنية

هيالجامعاتهذهميزاتإحدىإن.الاجتماعية

فترتىبينالطلابعليهايتناوبالتىالشطرمقررات

فيالعمليوالتدريبالنظريةالدرأسةفىالانتظام

الصناعة
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موقعنوتنجهاملجامعة

مبساهاويمعدجميل

حمسةالرئيسي

وسطعنكيلومترات

الدية.

ب!صجئهامشىالجامعيةالكليةأنشئتم،7591عامفي

وبدأتحديثا.أنشئتمستقلةبريطاليةجامعةآخروهي

التيالشهاداتتعادلشهاداتتمئطلابهاالجامعةهذه

فىالجامعيةال!طيةتخرج.الأخرىالجامعاتتمنحها

عامفي،ولكن،للولايةالعاديالماليالنظامعنبكنجهام

مئتعليميةعلىالحصولطلابهابإمكانأصبحأم،819

المحلية.السلطاتمن

بدايةفينيابريصاأفيتطورت.المفتوحةالجامعة

لتطوراتنموذجاوكانتأ!شرين،اأغرنامنالسبعينيات

الجامعةهذهتقدم.الأخرىالدولبعضفيمشابهة

يدرسونالذينلطلابهابالمراسلةالعلميةالدرجاتمقررات

سلسلةبوساطةالمقرراتهذهتدعممنازلهما.فيأساسا

.والتلفازيالإذاعيأجثابوساطةالخاصةالكتبمنكبيرة

للدراسة،محليةبمراكزالمفتوحةالجامعةطلابيلتحقربما

الآخرين.الطلابأو،خصوصي!تمدرس!تويقابلون

عندالبريطانيةالجامعاتتهتم.بالجطمعاتالالتحاق

المقرراتإكمالعلىالطالببمقدرةالطلابقبول

وأدينهأوالطالببجنسيةكثيراولاتهتم،بنجاحأولراسيةا

الشاغرةالأماكنإن.الجامعيالتعللمفيالطلابفرص

أضسبةباقليلةالمتحدةالمم!صةجامعاتفيللطهلاب

الأخرى.اأررولاببعضمقارنة،لل!صانالحلىللمجموع

كللينمنكان،العشرينالقرنمنالتسعينياتلدايةففي

منتفماأطالباخمسونبريطانيافيشخصآلافعشرة

نأذلكنتيجةمنفكان،علميةدرجةع!ىيحصلون

قوية.كانتالبريطانيةالجامعاتفىأغرصاعلىالمنافسة

المتقدمالطالبيتأهل.بالجامعاتالالتحاقمتطلبات

منالأدنىالحديقدمأنبعدالجامعةفيالقبوللامتحان

أبالغافيالجامعاتتعتمد.محددةأكاديميةمتطلبات

وويلزلبريطانياالعامةالشهادةامتحاناتنتائجعلى

فىللتعليمالعامةوالشهادةللتعليماالأس!صلنديةاأصشهادةوا

الجامعةفيرسمياالطالبلايقبلوقد.أجةأصشمااأيرلندا

إليها.دخولهبعدحتى

الطلابمنقليليحرم.الماليةوالإعاناتالدراسيةالمنح

بعضيحصلقد.الماللقلةبالجامعةالالتحاقمنأحيانا

الدولة.منأوالجامعاتمنمئدراسيةعلىالطلاب

إعاناتالجامعيةالمنحإلىالمحليةالتربويةالسلطاتتضيف

للطلابمباشرةماليةإعاناتتقدمكما،أخرىمالية

تكفي.الأولىالعلميةالدرجةلبرنامجبالجامعةالمقبولين

التعليم.ورسومالإعالةتكاليفالإعاناتهذه

دخلعلىمقدارهايعتمد.الدراسةمصاريف

فوائدذاتللطلابقروضأيضاوتوحد.الوالدين

علىالحصولالعلياالدراساتطلابيستل!.منخفضة

مجلسمثلمعينةجهاتمنرئيسيةبصفةأجةماإعانات

.والعلومالتربيةوقسماأحلميواالهندسيالبحث

لطلابالجامعيةالتعليمرسومالبريطانيةالحكومةتدفع

ويحصل.الأوروبيةالمجموعةمنالأخرىاالدولمن

ماليةمساعداتعلىالأوروبيةالمجموعةدولمنالطلاب
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منأوبلدانهمفىالمنظماتإحدىمنأوحكوماتهممن

لطلابدرامميةمنحاالبريطانىالمجلسويقدم.والديهم

المجلسانظر:.الكومنولثدولخصوصاالأخرىالدول

طريقعنأيضاالبريطانيةالحكومةوتقدم.البريطاني

كلفىالكومنولثدولطلابمنللعديدالفرصخططها

بوصفهمبريطانيافيمتطورةمقرراتلدراسةوذلك،عام

زملاء.مشأوطلابأوالكومنولثفىصندوقأ!ناء

والستينياتالخمسينياتفيازدادت.الدراسةمقررات

الطالبيختارقدالتيالبرامجنوعيةالعشرينالقرنمن

والاجتماعيةالتطبيقيةأحلوماأضيفتبل،للدراسةبعضها

فيمقرراتالجامعاتجميعتقدم.الجامعاتمناهجعإلى

والرياضياتالإنجليزيةاللغةمثلرئيسيةتخصصات

الموضوعاتفيمقرراتالجامعاتأغلبوتوفر.والتاريخ

يحصلأنالطالبيستطيعجدا.متباينةبصمورةالأخرى

بوساطةتنشرالتيوالأدلةالتقاويممنوافيةمعلوماتعلى

ذاتها.الجامعات

لأخرىجامعةمنتختلف.والدراسةالتدرش!طرق

طرقفيالجامعاتوتستخدملاخر.موضوعومن

فياختلافمعالدراسيةوالحلقاتالمحاضراتتدريسها

أشكالأهمالمحاضرةتعتبر.طريقةلكلالمستخدمالمدى

أكسفوردجامعتاأما.الأسكتلنديةالجامعاتفيالتدريس

الطريقةهوالنقاشحلقاتطريقعنفالتدريسوكمبردج،

الدروستفضيلإلىالجديدةالجامعاتتميلفيهما.الرئيسية

علىالدرامميةوالحلقاتالنقاشحلقاتطريقعن

أعضاءأعدأدنسبةفإن،العموموجهوعلى.المحاضرات

فىموجودهومماأعلى،الطلابأعدادإلىالتدريسهيئة

.الأخرىالدولمنالعديد

الطالبيكونالنهائيالامتحاناجتيازعند.التخرج

يعدلاولكن،العلميةالدرجةعلىللحصولمؤهلا

إلاالعلومأوالآدابفيالبكالوريوسدرجةعلىحاصلا

تسمىالعمليةهذه.رسميةبصفةالدرجةهذهاعتمادبعد

كلالكليةعميديقدموفيه،ومهمكبيرحفلوهوالتخرج

مرتدياالطالبويكون.نائبهأوالجامعةمديرإلىطالب

الطالبنائبهأوالجامعةمديريمنح.الأكاديميارداءكامل

بالطالب.وترحيبإشادةبعبارةيتلفظوربما،الدرجة

الطلابعليهايحصلالتيالعلميةالدرجاتتعرف

وتصبح،الجامعيةالشهاداتباسمالتخريجحفلفي

الجامعية.المرحلةفيالطالبدراسةنهايةبذلك

إضافيةرسميةمقررأتدراسةتتضمنالعليا.الدراسات

الطلابمنعاليةنسبةتدرس.التخرجبعدبحثكتابةأو

جامعةفىيوجد.المقرراتهذهمثلالجامعاتجميعفي

نسبةالمتخصصةالبحثيةمعاهدهامنالعديدوفيلندن

الأخرىالجامعاتوتقومالعليا.الدراساتطلابمنعالية

البحوثتحظى.البحثيةإمكاناتهابتوسيعالحاضروقتنافي

متوفرهومماأكثرماليبدعموالهغدسيةالعلمية

مؤسسةمثلالمنظماتبعضتقدم.الأدبيةاللموضوعات

والعلومالأدبيةالموضوعاتفيللبحثأرصدةنفيلد

بإجراءاتالعلياالدراساتطلابويقوم.الاجتماعية

فيهذاعملهمويقدمون،عاليةعلميةدرجةلنيلبحث

والدفاعرسالتهبمناقشةالطالبويقوم،مكتوبةرسالةشكل

.شفويامتحانلجنةأمامأفكارهعن

،متعددةمستوياتذاتوهىالعليا.العلميةالدرجات

درجةوتمنحالعليا.الدراساتبمتطلباتيفيلمنوتمنح

علىيستغرقبحثفيمعينعلمفلسفةفيالدكتوراه

فيللعلممهمةإضافةيؤديأنعلى،سنواتثلاثالأقل

لبعضتمنحالتيالدكتوراهدرجاتتعتبر.البحثموضوع

درجةمنأعلى،المنشورةلأعمالهمتقديراالأفراد

يحصلأنالنادرمن.معينعلمفلسفةفيالدكتوراه

الأربعين.سنقبلدكتورأستاذدرجةعلىبعضهم

والنساءللرجالعليادرجاتالجامعاتأحياناتمنح

فيالجامعاتترغبوالذينمعينةمجالاتفيالبارزين

حاصلينيكونواأنالناسلهؤلاءالضروريمنليس.تشريفهم

يمنحقد،المثالسبيلفعلى،العاديةالأكاديميةالمؤهلاتعلى

الموسيقى.فىالفخريةالدكتوراهدرجةالبارزالعازف

المتحدةالمملكةفيالجامعات.الإداريةالسلطات

الجامعاتتقررلإدارتها.خاصبجهازوتتمتعمستقلة

التيوالدرجاتتدريسهافيترغبالتىالموضوعات

التدريسهيئةأعضاءمنوأئاتتبعهاالتىوالمعا!رتمنحها،

تعيينه.فيترغب

مديرالجامعةفيسلطةأعلىيتولى.الرئيسيةالوظائف

مدىمديراينتخبكبير،تفوقذوشخصوهو،الجامعة

ويمنحالمهمةالاجتماعاتالجامعةمديريرأس.الحياة

الجامعةمديرينتخب.التخرجحفلفيالعلميةالدرجات

سنواتأرلغكل،القديمةالأرلغالأسكتلنديةالجامعاتفي

الوظائفهذهتحظى.الجامعةفيالمقبولينالطلاببوساطة

.الواجباتوبقلة،عظيمبشرف

الناحيةمنالرئيسيالموظفهوالجامعةمديرنائب

عدافيمابالدوامالوظيفةهذهتتصف.والإداريةالتنفيذية

وأوالمسجلوويلز.ولندنوكمبردجأكسفوردجامعات

اللجانلأعمالالإعدأدعنمسؤولأيكونالجامعةأمين

الرسمية.الوثائقعلىوالتوقيعالختلفة

فيأكاديميةهيئةأعلى.والاستشاريةالإداريةالهيئات

يرأسهالذيللجامعةالأعلىالمجلسهيالجامعاتأغلب

الجامعةألمماتذةعضويتهفيويضمالجامعةمديرنائب
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للجامعةالأعلىالمجلسيحخذ.التدريسهيئةأعضاءوبعض

ويدرسالجامعيةالمقرراتومحتوىشكلتخصقرارات

للتغيير.اقترا!أي

هيئتانتوجد،الأكاديميةالسلطةعنالنظربصرف

تكون.والمجلسالمحكمةهماالحامعةفىللإدارةرئيسيتان

ممثلينوتشملكبيرةغالباوهي،عامةرقابيةهيئةالمحكمة

الختلفة،الكنائصرمثلنفسها،الجامعةخارجمتنوعةلهيئات

المجلسيختص.العلميةوالجمعيات،المحليةالتربويةوالسلطة

المالية،والشؤونالخارجيةبالعلاقاتالجامعاتأغلبفي

هذاويختلف.الجامعةفيأعامليناالأعضاءوتوظيف

تفاصيله.فيأخرىإلىجامعةمنالعامالإداريالنموذج

جميعإليهاينضمقانونيةهيئةجامعةكلفىيوجد

فيالأعضاءمجمعالأحيانأغلبفىوتسمىالخريجين

.لأخرىجامعةمنسلطاتهوتختلف،الجامعة

والمجلسأصلجامعةالأعلىالمجلسفيالطلابتمثيليتم

الطلاباتحادموظفىمنبعددللجامعةالأخرىوالهيئات

بدورالجامعيةالمرحلةطلابلايقوم.انتخابهميتموطلاب

فىطرقعدةلديهمولكن،الجامعةشؤونإدارةفىمباشر

النشراتالطرقهذهأهمومن،السلطاتإلىآرائهمإيصال

الجامعاتفيالطلابيحظى.الطالبجريدةمثلالمنتظمة

الجامعة.مديرانتخابفيبالحقفقطالأسكتلندية

أصبحتأم919عامبعد.للجامعةالماليةالموارد

خلالتتمللجامعةالولايةتقدمهاالتيالماليةالخصصات

الجامعةأساتذةمنوالمشكلة،للجامعةالماليةالمنحلجنة

أعيد،ام989عامفي.بالتعليممهتميناخرينوأناس

مجلسلتصبحللجامعةالماليةالمنحلجنةتشكيل

نسبةعضويتهفىودخل،للجامعاتالماليةالاعتمادأت

اقترحتم،1991عامفي.الجامعةخارجمنعالية

معللجامعةالماليةالاعتماداتمجلسيدمجأنالحكومة

وأن،التقنيةوالكلياتللمعاهدالماليةالاعتماداتهيئة

للتعليمالماليةالاعتماداتمجل!رهوواحدامجلسايصبح

الموحد.العالط

الحعليميةالإدارة

منكلفيالتعليميةالأنظمةإدارةكيفيةالبرلمانيقرر

قراراتأجازوقدوويلز.وأسكتلنداالشماليةوأيرلنداإنجلترا

تعليمي.نظاملكلمنفصلة

تعليمينظامكلمسؤوليةتلقى.الإداريةالسلطات

إنجلترا،فىالح!ضمةفيالعاليةالمراتبذويمنواحدعلى

التعليملشؤونالأعلىالوزيرهوالشخصهذايكون

أنحاءجميعفيالجامعاتعنأيضاالمسؤولوهو،والعلوم

فيهاالأعلىالوزيرفيقومالشماليةأيرلنداأمابريطانيا.

الوزيرفيقومأسكتلندافىأما.التعليميةالشؤونبتوجيه

التعليمىالنظاممسؤوليةكاملبتحملالأعلى

مسؤولآالشخصهذافيكونويلزفيأما.الأس!ضلندي

الويلزية.المدارسعن

الأقساموهذه،تربويلقسمرئيساوزيركليكون

الأسكتلنديالتربيةوقسموالع!ومالتربيةقسم:هيالتربوية

بالأساتذةالم!صاتبهذهتزود.الويلزيالتربيةمكتبوقسم

وأيضا(الحكومة)موظفيا!لدنيةالحدمةموظفيبوساطة

وأالأقسامتزويدتم.للمدارسالملكةمفتشىبوساطة

،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالوطنيينبالمفتشينالمكاتب

المفتشين.رئيسخلالمنبالوزراءمباشراتصاللهموكان

العالىالتعليمومعاهدالتعليممدارسعنتقاريرهمتحتاج

يجبالتفويضوهذا،نشرهقبلوزارئاتفويضاوالإضافي

الملكةمفتشىومناقشاتتقاريرتحظى.كتبكمانشره

إلىبالإضافةالملكةمفتشويقوم.النطاقالواسعبالتأثير

منكبيرعددمعالصلاتبإقامةوالإرشادالتفتيش

المملكةفىالتعليمتمويلفيتسهمالتىالطوعيةالمنظمات

عددهملايتجاوزالذين،الملكةمفتشويختلف.المتحدة

والمفتشينالمرشدينمنالكبيرالعددعنشخص،005

للثقةوذلك،المحليةالتربويةالسلطاتبوساطةعينواالذين

.مهاممنإليهميسندفيمابهما

،العامللتعليمالماليةالمواردتدبيرعلىوزيركليشرف

تكونالتيالمحليةالتربويةالسلطاتمعالعملبتنسيقويقوم

مناطقها،فيكافيةوكلياتمدارسإنشاءعنمسؤولة

العددوتوفر،المبانىصلاحيةمنالتأكدعليهمويجب

تجريوالكلياتالمدارسإدارةوأنالمدرسينمنالكافى

مجالسهيالمحليةالتربويةوالسلطات.حسنةبطريقة

السلطاتهذهوتدير،المحليةالحكوماتمناطقفىمنتخبة

خاصة.لجانبوساطةالمحليةالحكوميةالخدمات

يعينأنمجلسكلعلىيجبالقانونيةالناحيةمن

المجلس،أعضاءمنأساسااللجنةهذهوتتكون،للتربيةلجنة

للمدرسين.وممثلينالمحليينالمواطنينبعضتشملوقد

التربية،لمكتبرئيسايعينأنمجلسكلعلىويجب

الاخرين.والموظفينالإداريينبقيةوكذلك

منجزءالأربعةالتعليميةللأنظمةيد!.الماليةالإدارة

الجزءويدفع،بالاقتراعالبرلمانيحددهالوطنيةالضرائب

بوساطةتجمعالتيالمحليةالضرائبمنتحصيلهيتممماالآخر

ذاتها.المناطقفىالمحليةالسلطات

التدريسمهنة

المدارسفىللعملتماماالمتفرغينالمدرلحمينعدديبا

بريطانيافىالإضافىالتعليممؤسساتوجميع،القائمة
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منالتسعينياتفيوذلك،مدرس000.055حوالي

81حوالىللمدرسينالتلاميذنسبةوتبلغ.العشرينالقرن

الوأ!.الصفحجممتوسطيبينوهذاا،إلى

مدرسيجميعتدريبيتم.والمؤهلاتالتدريب

وأالجامعاتفيبريطانيافيوالثانويةالابتدائيةالمدارس

منوويلزإنجلترافيلايوجد.الأخرىالعالىالتعليممعاهد

الجامعية.الدرجةعلىالحصولدونالتدريسبمهنةيلتحق

فإنهالتربيةفيالبكالوريوسشهادةالدرجةتكنلمإذا

علياشمهادةعلىالحصولالتدريسفيالرأغبينعلىيجب

مؤهلاتهم.لإكمالالتربيةفي

المدارسفىوالمحاضرينالمدرسينالافأيضايعمل

المتعددةالتقنياتومعاهد،العالىالتعليموكليات،المستقلة

التعليمفىللمدرلمينإجباريغيرالتدريب.والجامعات

مختلفةترتيباتوتوجدبريطانيا.فيوالعاليالإضافي

الشمالية.وأيرلنداأسكتلندافيالمدرسينلتدريب

ذويمنالجامعاتفيالتدريسهيئةأعضاءاختياريتم

تكونأنالجامعاتوتشترط.العاليةالأكاديميةالقدرات

إلىبالإضافةالعليا،الدراساتبحوثفيخبرةلديهم

التدريسهيئةيلأعضاءالعلميةوالمراتب.عاليةعلميةدرجة

مساعد،وأستاذمدرس:هىالتصاعديالترتيبعلى

التدريسعمليةتنظيمعنمسؤولاالأستاذيكونوأمشاذ.

إذاخصوصا،للقسمرئيساأيضايكونوقد،تخصححهفي

الأساتذةنسبةتبلغ.التخصصذلكفيالوحيدهوكان

لكلواحداالجامعاتجميعفيالتدريسهيئةأعضاءإلى

.عشرة

منالعديدتقدم.الترويحيةوالبرامجالسفرخطط

لخدمةالترويحيةالبرامجغالباوتدعى،القصيرةالبرامج

أسابيع،عدةأوايامعدةالبرامجهذهتستغرق.المدرسين

المحليةالتربويةوالسلطاتالوزاراتبوساطةوتدعم

أحيانايمنح.للمدرسينالمهنيةوالمنظماتوالجامعات

دراسى،فصللمدةالعلمىللبحثتفرغإجازةالمدرسون

كلعادةوتمنح،بالكاملالمرتبدفعمعدراسيةسنةأو

يدرس،الدولبينالتبادلخططخلالمن.سنوأتست

الولاياتفيبريطانيامنمدرسماثميحواليعامكلفي

محلهمويحلالكومنولثودولالأمريكيةالمتحدة

بينالثقافيالتبادلإطارفي،الدولتلكمنمدرسون

.الدول

المدرسينجميعيتقا!ى.المهنيةوالجمعياتالرواتب

حعسبرواتبهمبريطانيافيالأربعةالتعليميةالأنظمةفي

التعليم.وزيرعليهيصادقالذيالرواتبسلم

بغيةالمهنيةالجمعياتإلىالمدرسينأغلبينضم

وكذا،جيدةعملوظروف،مناسبةرواتبعلىالحصول

فيالموجودةالرئيسيةالجمعيات.المهنةمعاسرعلىالحفاظ

للمدرسينالقوميالاتحاد،هيوويلزإنجلترامنكل

فيأما.المعلماتواتحادالمدارسلمديريالقوميوالاتحاد

أيرلنداوفيلأسكتلنداالتربويالمعهدفيوجدأسكتلندا،

الألستري.التربويالاتحادالشمالية

التربيةفيكثيرةبحوثأجريت.التربيةفيالبحث

الوطنيةالمؤسسة:هيالرئيسيةالبحثوهيئاتبريطانيا.في

الأسكتلنديوالمجلسوويلز،إنجلترافىالتربويللبحث

للبحثالشماليةأيرلنداومجلس،التربيةفيللبحث

والكلياتوالمعاهدالجامعاتبعضتقومكما.التربوي

تربوية.ببحوثالتقنية

تاريخيةنبذة

عندمابريطانيافيالمنظمالتعليمبدأ.الوسطىالعمور

هوباتريكأنويعتقد.للتعليممراكزالأوائلالمنصرونأقام

بدأ.الميلاديالخامسالقرنفيالأيرلنديالتعليمبدأالذي

علىديراكولمباالقديساسسعندما،الأسكتلنديالتعليم

فيالتعليمبدايةتاريخويرجع.م563عامإيوناجزيرة

أوغسطينالقديساقامعندما،م795عامإلىإنجلترا

وقد.كنتفيكانتربريفي(كبيرة)كنيسةكاتدرائية

الرسمي.التعليمالعصمرذلكأوائلفىالكنيسةمولت

سنة.الألفتقاربلمدةالنظامهذااستمر

المدارسهماالمدارسمننوعينالمنصرينأوائلأقام

للأولادوكلاهماالغناء،ومدارس،العلميةالثانوية

علىالمنازلفىشدربنفكنالبناتأمافقط،والرجال

العلميةالثانويةالمدارسفىالتعليميركز.المنزليةالشؤون

يستخدمهاكانالتياللغةوهي،اللاتينيةاللغةعلى

الغناءمدارسدربتأوروبا.أنحاءجميعفىالمتعلمون

فىالمنشدينمجموعاتفىللعملالغناء،علىالأولاد

الكنيسة.خدماتفيالقساوسةولمساعدة،الكنيسة

المدارسبعضدرست،الميلاديالسالغالقرننهايةفى

،يوركمدينةفيالمشهورةالمدرسةمثل،العلميةالثانوية

المدرسونأقام.الوسطىالقرونفيالعاممناهإلتعليم

وذلكوكمبردج،أكسفوردمدينتيفيمدارسالبارزون

شكلتولقد،الميلاديينعشروالثالثعشرالثانىالقرنفي

إنجلترافىأقيمتااللتينالوحيدتينالجامعتينالمدارسهذه

التاسعالقرنمنالثلاثينياتفيولندندرمتأسيسحتى

القرنفيأسكتلندافىجامعاتثلاثتأسيستمعشر.

(م0141)أندروزسانتوهى،الميلاديعشرالخامس

م(.941)4وأبردينم(1541)وجلاسجو

الثانويةالمدارسوبدأت،العاليالتعليمالجامعاتهيأت

نإوحيث،الجامعاتلدخولالأولادإعدادفىالعلمية
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الوسطى،أحصورافيالمدارسإلىلايذهبونكانواالأطفال

المهرةالحرفيونودربالمنازلفىأولادهمالنبلاءعلمفقد

التعليمامننوعاالأطفالوتلقى،ورشهمفىغلمانهم

القساوسة.منالابشدائي

جميعبينالتعليبمأضشرالأولىاالمحاولاتأجريت

البرلمانأصدر،أم494عامففىأستكلندا؟فىالأطفال

)وحدةأبرشيةكلفيمدرسةبتشييدقرارهالأسكتلندي

هذهمنالعديديشيدأصمولكن(،إداريإقليميتقسيم

نظاملبناءالأسكتلند!تمحاولاتامشمرت.المدارس

اللاحقة.سنةالمائتىطوالللتعليماوطني

هنريأغلق.أم755عامحتىأ005عاممن

أثناءالكنسيةالمدارسمنالعديدالسادسوإدواردالثامن

بعضتأمميسإعادةوتمت.إنجلترافيال!صلاحفترة

الأولى،ماريوالملكةوإدواردهنريلوساطةالمدارس

الثانويةالمدارسنظاميستعدولم،الأولىإليزابيثوالملكة

العشرين.القرنفىإلاتماماالعلمية

قراراالأسحتلندياأجرلماناأجاز،ام696عامفير

الخاصةالمدارسبإنشاءدائرةكلشيالأراضىيسفللاك

الخاصةالمدارسبهذهالتحقوقد.المدرسينرواتبودفع

السواء،علىوالفقيرةالغنيةالعائلاتأطفالأبرشيةبكل

.والثانويالابتدائيالتعليمتشم!!المدارس!هذهوكانت

عامإنجلترافىالنصرانيةالمعرفةتطويرجمعيةأجرت

أقامللتعليما.وطنينظاملإنشاءمحاولةأولم8961

آلافأم075وم0017عاممطبينأطتعليمالوطنيالخظام

الموسرينلقيابم،الاسمبهذاسميتالتيالخيريةالمدارس

منالاساسيالهدفكانالفقراء.لتعليموتمويلهابانشائها

الهدفلهذاوبالإضافة.الدينيالتعليماهوالمدارسهذه

المدارسبعضوكانتأولآ،القراءةتعلمالأطفالعلىكان

بجانبتدرسوأخرى،والحسابالكتابةأيضاتدرس

المنزلية.أواليدويةالمهاراتذلك

إنجلتراأصبحتأم.875عامحتى1755عاممن

فيالراشدينوأيضاالأطفالتوظيفوتم،صناعيةمنطقة

للمدارسالأولادحضورلعدمأدىمما،والمناجمالمصانع

رايكسروبرتأقام،أصسبباولهذا؟الأممبوعايامخلال

هذهمنالهدفكان.الأحدمدارسآخرونوأناس

التلاميذالمدارسهذهودرست،الدينيالتعليمالمدارس

أغراءة.اباستثناءالقليل

متعلمين،عمالأالجديدةالصناعيةأررولةااحتاجت

والحسابوالكتابةالقراءةعلىقادرينونساءرجالأوأيضا

أضاميعاالقرنلدايةفيالمستنيرونالسياسيونبدأ.بالأرقام

توصل.للتعليموطنينظاملإقامةيدعونالميلاديعشر

إقامةكيفيةإلىلانكاستروجوزيفبلأندرومنكل

التلاميذتعيينطريقعن،قليلةبتكلنمةالالتدائيأضعليما

بالإشرافالراشدينأحدويقوم.النظامهذافىمدرسين

ومراقبتها.بكاملهاالمدرسةعلى

التاسعالقرنبدأيةفىطوعيتانجمعيتانشكلت

بلطرقباستخداموذلكالعرفاءمدارسلإقامةعشر،

جمعيةمنكلاتشملالجمعياتوهذهولانكالمشر.

التعليملتطويرالوطنيةوالجمعيةوالأجنبيةالبريطانيةالمدارس

الرسمية.الكنيسةأسرعلىاطفقراء

المذكورتينالجمعيتينالبرلمانأعطىأم،833عامفي

،المدارسبناءفيلمساعدتهماإمشرلينيجنيهألفعشرين

طلبتسنوئا.تصرفالمنحةهذهالتاربثانتهذاوبعد

علىالتفتيشحقهامني!صنأنأم983عامالحكومة

لجنةتشكلتوبهذاالمئ!هذهمت!!أعطتالتيالمدارس

المالاستخداممنللتأكدوذلكللتعليما،الاستشاريالمجلصر

سكرتيراششلويرثكيجيمسأصسيداعينسليما.استخداما

بالتدريسالعرفاء،نظامششلويرثاستبدأ!ث!االحجنة،اأعذه

وكانمناهجها،تومسيععلىوشحإلمدارس،الصفى

للمدرسين.والتدريبالإمداداتتحسينعنأيضامسؤوالآ

مهمتطورحدث.أم449وح!ى0187عاممن

أجازحيث،الوطنيالتعليممؤسسةفيالفترةهذهفي

أعطيبموجبهوالذيلإنجلترا،الأولالتردويالقرارالبرلمان

التعليممدارسإعفاءفيالحقالمحليةالمدارلرلمجلس

مشابهتربويقرارأجيز.والضرائبالرسوممنالابتدائي

.أم872عامأسكتلندافي

كلفيسريعاللتعليماوطنينظاملإقامةالتوصلكان

عامإجبارياالمدرسيأتحعليموأصئاوويلز.إنجلترامن

.أم198عاممجانياالابتدائىالتعليموصارأم،088

نظامعملإمكانيةأم988عامالفنىالتدريبقرارأتاح

أصلراشسدين.المهنيللتعليموطني

السلطاتأم209عامالمهمالتربويالقرارأعطى

والسلطات.الثانويةالمدارسإقامةفيالحقالمحليةالتربوية

المجالسمحلحلتالتيالأقاليممجالسهىالمحليةالتردوية

0188عامىبينجديدةجامعاتسبعأنشئت.المدرسية

وليدزوبريستولبرمنجهامجامعاتوهي،أم909و

وويلز.وشسفيلدومانشستروليفربول

أم(،189-ا19)4الأولىالعالميةالحرببعد

مناهبرطرقلتنظيمالأساسا،رسميةتقاريرثلاثةأر!ست

تريةوهىالحاليةوالثانويةالابتدائيةالمدارستدريس

أم(،)319الابتدائيوالتعيمأم(،)269المراهقين

أم(.)339والحفانةالأطفالومدارس

فيالأساسيالتعليممرحلةتنتهيأنالأولالتقريراقترح

بالتعليمجمئالأطفاليلتحقوبعدها،عشرةالحاديةسن
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إيتونكليةمتلالمتحدةالمملكةفيطويلزمنقبلاسستمدارل!

تقديمباستطاعتهازالما،ولكنتقاليدها،منبالعديدواحتفظت

الحديث.التعليم

الأكثرالتدريسبطرقأوصيافقدالاخرانالتقريرانأما.الثانوي

الابتدائي.التعليممدارسفياستخدأمهايفضلوالتيفعالية

بالتطورام872عامبعدأسكتلندافىالتعليممر

ما239عاموفي.مختلفةومراحلبطرقولكن،نفسه

تربويا.قراراالشماليةأيرلندابرلمانأجاز

القرنمنالتسعينياتوحتىأم449عاممن

حتىشخصلكلمتوفراالثانويالتعليميكنلم.العشرين

وأصبحام(.459-ا)939الثانيةالعالميةالحربأواخر

التيالتربويةالقراراتضوءفيوإجباريامجانياالتعليم

وعاموويلز،إنجلترامنكلفيام449عامأجيزت

الشمالية.أيرلندافىام479وعامأسكتلندا،فيأم459

بريطانيافيمكانكلفيكبيرةبدرجةالتعليمتوسع

فتراتالأطفالمنالكثيروبقى.الثانيةالعالميةالحرببعد

منأكثرالجامعاتطلابعددوازداد،المدرسةفيأطول

فيتدريبهميكملونالذينالمدرسينعددأضعافثلاثة

فيهاشركالتيالسنرفعت،أم729عاموفي.عامكل

مشة.16إلى15منالمدرسةالتلاميذ

فىالمشكلاتمنالعديدبريطانيافىالتعليميواجه

والمشكلة.الأخرىالدولمثلذلكفىمثلهالحاضرالعصر

التكاليفلتغطيةالكافيالمالعلىالحصولهيالرئيسية

.والجامعاتوالكلياتالمدارسلإدارةباستمرارالمتزايدة

فيمشكلةالأطفاللكلالثانويالتعليمتوفيرأوجد

غيرمدارسفىالصغارلتعليمالمثلىالطريقةإيجادكيفية

أكثرأهميةإعطاءالاتجاهكان.العلميةالثانويةالمدارس

فيالتقليديةالطرقأقلواستخدام،الاجتماعيللتدريب

العمليةالموضوعاتوتطوير،الأكاديميةالموضوعاتتدريس

التلاميذ.منالسنلكبارمهنيةشبهمقرراتوإعداد

كان،العشرينالقرنمنوالسبعينياتاسشينياتنهايةفى

هذاظلفي.الوطنيةالسياسةهوالشاملالثانويالتعليمنظام

إلىالابتدائيةاللدارسمنالاطفالجميعينتقل،النظام

معظموأدركت.تصفيةامتحانعقددونالثانويةالمدارس

.النظامهذاتبنيمدارسهاعلىأنالمحليةالتربويةالسلطات

مدرسواستخدم،العشرينالقرنمنالثمانينياتفي

مثلمتنوعةتعليميةوسائل،والثانويةألابتدائيةالمدارس

وأجهزةوالتلفازوالإذاعاتالمصورةوالشرائطالأفلام

التقنياتتعليمبرنامجوقدم.والسمعيةالبصريةالتسجيل

لجميعحواسيب،سنواتستمداهاخطةفى،الدقيقة

طبقتالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفي.المدارس

،عشرةالسادسةسنفيللتلاميذجديداامتحاناالحكومة

نهايةمنابتداءالثانويللتعليمالعامةالشهادةامتحانوهو

فيالمدارسجميعفيالوطنىالمنهجطبق.أم989عام

التمييزإلغاءتم،أم399عاموفيوويلز.إنجلترامنكل

.والجامعاتالتقنيةالكلياتبين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأطفالروضةجامعةأكسفورد،

للتعليمالعامةالشهادةوالتعليمالتربية

التالويللتعليمالعامةالشهادةالحامعة

المدرسةمدرسة،الحضانة

الموضوعصرعنا

لخصائصا-ا

رلساالمد-2

التانويةالمدارس-دوالإدارةالتنطم-أ

الخاصةالمدارسهـ-الحضانةمدارسب

الابتدائيةالمدارسج-

الإضافيالتعليم-3

.الإدارة-حالمهنيالتعليم-أ

الإضافيالتعليممنأخرىأنواع-ب

والجامعاتالتقنيةالكليات-4

الإداريةالسلطات-دالمتعددةالتقنياتكليات-أ

للجامعةالماليةالمواردهـ-الجامعات-ب

دالجامعاتالالتحاقح

التعليميةالإدارة-5

الإداريةالسلطات-أ

الماليةاللإدارة-ب

التدريسمهنة-6

والمؤهلاتالتدريب-أ

الترويحيةوالبرامجالسفرخطط-ب

المهنيةوالجمعياتالرواتبج

التربيةفيالبحث-د

تاريخية.نبذة-7
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المتحدةالمملكةتاريخ

المتحدةالممدكةتاريخ.تاريح،المتحدةالمملكة

إنجلترا،فيعاشواالذينالأقوامقصةمنجزءايمثل

عامفىوكونواأيرلندا،وشماليوويلز،وأ!شكتلندا،

تاربعلىالمقالةهذهتركز.المتحدةالمملكةأم108

مقالتيهمافانظر:وأسكتلندا،أيرلنداأما.فقطوويلزإنجلترا

تاريخ،أيرلندا،:وهما،الموسوعةفىالتاريخيتين

تاريخ.،أسكتلندا

تشكلمنالقرونمرعلىبريطانياحضارةتبلورت

تش!صيلعلىكثيرونأقوامساعدفقد،مختلفةثقافات

ومنهمالتارل!ماقبلفترةفىعاشمنمنهمتاريخها،

والسكسون،والأنجلز،،الرومانوكذلك،السلتيون

.يونالنورمندخيراوأ،يكنجوالفا

تشهدالميلاديعشرالسادسالقرنمنذبريطانيابدأت

وصارت،سريعاواجتماعياوسياسياوثقافياأقتصادياتطورا

البرلمانيةالنظمدطورأناستطاعت،عالميةأهميةذاتأمة

أضورةاإبانالتقنيةالنهضةحركةفيوتسهم،الديمقرأطية

الصساعيةالقوىضمنمنأليومبريطانياوصارت،الصناعية

العالم.فىالرائدة

إلىأ005منالفترةفىأيضابريطانياتمكنتولقد

التاريخ،فىالبحاروراءإمبراطوريةأكبربناءمنأم009

والهندوكنداأسترالياتكوينفىحضارياأسهمتأنهاكما

الغربيةالهندوجزرالأمريكيةالمتحدةوالولاياتونيوزيلندا

الكومنولث.دولوكل

التاريخقبلمافترةفىبريطانيا

عامقيصريوليوسبحملةلبريطانياالتارلإلمدونيبدأ

ذلكمنأقدمفيهاالبشريةالحياةقصةولكن،.مق55

وجدهاالتىالأثريةالبقايافيذلكومصداقبكثير،

متصلةكانتبريطانياأنالانالمعروففمنالاثار،علماء

الجليد،ذوبانبعدإلاعنها،تنفصللموأنهابأوروبا،

البرودةمنكانجوهاوأنبينهما،المائيةالفواصلوظهور

الحيواناتلحياةوإنماالبشر،لحياةصالحايكنلمبحيث

وفرسان،والذئاب،الكهوفكأسود.القويةالمفترسة

إلة...البحر

منقومبريطانياا!شوطنمنأولأنالاثارعلماءيعتقد

نصفقبل،القديمالحجريالعصرفىجاءوهاأوروبا،

الحيواناتيطاردونصيادينقوماكانواوأنهم،سنةمليون

وعرفوا،الحجريةوالأدواتالالاتوا!شخدموا،المتوحشة

عرفتمستوطنةأولأنالعلماءأولئكويقررالنار.أيضا

فيوجدتالتيألاثاروأن،.مق000.025عامكانت

البشريةالجمجمةمثل-وغيرهماوكلاكتونكنتمنطقة

ذلك.علىتدل-الحجريةوالأدوات

بحروظهورالجليد،وذوبان،الجليديالعهدبنهاية

إلىجاء.م،ق0005نحوالإنجليزيوالقنالالشمال

،والأسماكالحيواناتصيداحترفواجددمستوطنونبريطانيا

منمعظمهمجاءوقد،الوسيطالحجريأسصراأهلهم

متفرقةقبائلجاءتها،.مق0004عامنحووفى.الدنمارك

المعروفةحضارتهممعهموجلبوأأوروبا،غربجهاتمن

بالزراعةعملواقوموهم،الحديقالحجريالعصرلحضارة

الأرضفنظفوا،والبلدانالقرىفىوبالتجارة،الريففى

بنىمنأولكانواأنهمكما،الحيواناتوربواوزرعوها،

.الطرقبنىمنوأول،والخشبالحجرمنالمنازل

بدأ.م(،ق0025-0003)البرونزيالعهدوفى

العهدذلكشهدكما،المعادنيستعملونبريطانيافىالناس

(،الراين)أرضالراينلاندمنجاءواجددمهاجرينوصول

اختلطوقدجاورها(،وما)هولنداالمنخفضةوالأراضي

ومهدوا،والبرتغالأسبانيامنجاءوابآخرينهؤلاء

قومالاثارعلماءسماهموقد،والذهبالنحاسلاستعمال

علىفخاريةقواريرلاستعمالهمالكأسأهلأوالكأس

قوموهم.موتاهممعمدفونةوجدت،كؤوسشكل

واستعملوا،البريةالخيولواممتأنسوا،الماشيةربوا،زراع

،الدروعوكذلكوالسيوفوالخناجر،النحاسيةالفؤوس

.المحراثاستعمالأيامهمأخرياتفيوعرفوا

مهاجرونبريطانياإلىقدمالبرونزيالعصرهذاوبنهاية

لغةاستعملواولكنهممختلفةمجموعاتمنجدد،

بالسلتيين،وعرفواسمواثمومن،السلتيةاللغةهي،واحدة

غزاهاعندمابريطانياكلفيسائدةهذهلغتهمكانتوقد

..مق55فىالرومان

-جددقومبريطانياوصل،.مق007عامنحووفي

الحديد،استعمالعرفواعهدهموفي-أيضاسلتيون

محاربونقوموهم،أسلحتهموفي،أوانيهمفيفامشعملوه

التىوالعربات،المنطقةتلكفيالخيولركبمنأولكانوا

الجبالرؤوسعلىوالحصونالقلاعوبنوا،الخيولتجرها

وحصنوها.

مجموعاتأكثروصلت.م،ق001عامنحووفى

الغالبلادمنقادمةبريطانياجنوبىإلىتحضراالسلتيين

المحراثعرفواقدوكانوا.البلجيونوهم)فرنسا(،
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المعدنية،النقودوسكواالفخار،وصنعواأيضا،واستعملوه

لتصبحبعدفيماتطورتوالتىوالمزارعالمستوطناتوبنوا

بريطانيا.فيالأولىالمدن

،.مق55عاملبريطانياقيصريوليوسغزوجاءثم

للتاريخمكتوبسجلأولالغزوذلكعنكتبماوكان

البريطاني.

(م-415ق.م)55الرومانيةبريطانيا

القبائلمنمجموعةالرومانيالغزوأثناءبريطانياكانت

تجاريةمنطقةوكانت،ملكاتأوملوكيحكمهاالتي

يوليوسحملةبعدعليهاوزادتبأهميتهااحتفظت،مهمة

فيهتقيملروما،تابعاإقليمابريطانيا()أيجعلتهاالتيقيصر

بنوها.مدنمنالرومانويديره،الرومانيةالجيوشوتحميه

مدنكانتكما،المدنيةالعاصمةهىلندنكانتفقد

للإدارةمراكز-ألبانزسانليستر،،كانتربري-مثلأخرى

الرومانية.اللإقليمية

سحقهمبعدبريطانياجنوبيعلىأولأالرومانسيطر

غربيإلىحكمهمامتدالجنوبومن،هناكالمقاومةلبعض

الشمالفيعنيفةمقاومةواجهواولكنهموشمالها،البلاد

سورهادريانالإمبراطورعندهبنىالذيالخطعندأوقفتهم

قبائلهجماتمنالرومانيةبريطانياليحميالشهيرأنطونين

إلىحكمهممدعنعاجزينالرومانبقيوقد،الشمال

الأجزاءإلىوكذلكأيرلندا،إلىأوالشماليةالأجزاءتلك

ويلز.منالوعرةالجبلية

كليةالرومانىللحكمخضعالذيبريطانياجنوبأما

نخص،الحياةمناحىكلفيالرومانيةبالحضارةتأثرفقد

المبانى،وهندسةالمتقاطعةبطرقهاالمدنتخططمنها

هناكالناسعبدالدينيةالناحيةومن،العامةوالطرق

وقدموا-وجوبيترومارسفينوسمثل-الرومانيةالمعبودات

الجنودبعضوقام،الرومانالأباطرةعبدواكما،القرابينلها

الفارسي،مثرامثلالشرقيةالمعبوداتبعضبإدخال

الرومانالجنودطريقعنبريطانياإلىالنصرانيةودخلت

الرابعالقرنفيهناكالنصرانيةالديانةقويتثموالتجار،

.الميلادي

بدأتعندمالبريطانياالرومانيالحكمانتهى

قواتهاتقهقرتحيثالتدهور،فيالرومانيةالإمبراطورية

القبائللهجماتفريسةبريطانياتاركةفرنسا،إلى

الألمانيةالقبائلوبعضألمانيا،منألاتيةالسكسونية

الرومانية،بريطانياعلىسيطرتماسرعانوالتياللأخرى،

فيها.الرومانيةالحضارةعلىوقضت

بناءتتعدلمبريطانيافيقليلةاثاراالرومانىالحكمخلف

.كورنوولوجهاتويلزفيالنصرانيةالديانةوبقاء،الطرق

(أم)041-566المظلمةالعصور

بريطانياعنالرومانرحيلبينالفاصلةالفترةهي

عنهايعرفلامجهولةفترةوهيإليها،النورمنديينومجيء

غامضة،فترةجعلتهاالتيهيالمعلوماتقلةولعلالكثير،

تكنلمأنهاوالواقعالتحضر،وعدمبالوحشيةتتسم

جذوربدأتففيها،الحديثالبحثأثبتكما-كذلك

شهدتهاالتىوالاجتماعيةوالتجاريةالسيامميةالنهضة

الظهور،فيالإنجليزيةالأمةبدأتوفيها،اللاحقةالعصور

للنصرانية.التحولبدأكما،الأدبوبدأ

والجوتالسكسونغزوالميلاديالخامسالقرنشهد

إنجلترامعظمكانتم316عاموبحلول.الرومانيةلبريطانيا

نيشيدمالدينحصن

وهو،الحديديالعصر

حولهاأقيم،محصنةقرية

لحمايةخشبيحاجز

رؤيةيمكى.السكان

بالقربالترابيةالأكوام

فيدورتشسترمن

دورسيت.
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الرومانيةالعناصركلدفعواأنبعدوذلك،سيطرتهمتحت

قامتوقد-وويلزأسكتلندانحوالشمالإلىالإنجليزية-

أنجليا،:هىسكسودية-أنجلوممالكسبعإنجلترافي

يا،ثمبرنورلي،سسكسو،سيامرو،كنتو،سكسو!

بنزاعهمعرفوا،عسكري!تقادةحكامهاكانوسكسبمو

دياناتهملهموكانت،بينهمفيماالمستمرةوحروبهم

يتحولواأنقبلوغيرهما،والقمرالشمسفعبدوا،الخاصة

كانتكما،الميلاديالسادسالقرننهايةفيالنصرانيةإلى

بعضإنبل،الخاصةوفنونهموأشععارهمآدابهملهم

بريطانيا،فيالواقعةالحوادثتسجي!!انذاكبدأواالرهبان

الأديرةأنكما،البريطانيالتاريخكتابةبذلكبادئين

للعلم.مراكزالفترةتلكفيكانت

أكروالميلاديالثامنالقرنفىوويلزإنجلتراتعرضت

غزافقد،الإسكندينافيةالبلادمنالقادمينالفايكنج

محدثي!وأيرلندا،وبأسكتلنداإامنالقادمونالفايكنج

،الأديرةاونهبواحرقواحيث،الجهاتتلكفىودماراخرابا

الناجينتاركينعبيذا،وأخذوهمسكانهاوأسروا،والقرى

استقروام851عاموبحلولولكنهم.والموتالجوعإلى

نأم087عاموامستطاعواإنجلترا،فيمستديمةبصفة

ماعداالإنجليزيةالمملكةعلىسلطاتهمكلايبسموأ

هزيمتهمم886عامالأكبرألفردالملكواستطاع.وسكص

نأيمكنالتيالأماكنفيهاحددمعهماتفاقيةوتوقيع

أ!ديانةابموجبهاالدأنماركيونالفاي!نججوقبلفيها،يعيشوا

حيث،التجارينشاطهمايمارسسونظلواكما.النصرانية

وراءفيماالواقعةوالدولإنجلترابينمزدهرةتجارةأسسوا

.الشمالبحر

(أمأ-337)660لنورمنديالغزوا

عامالنورمنديينسيطرةالسابقةالأحداثتلت

هيستنجز،معركةأعقابفىإنجلتراعلىأم660

النبيلةالعوائلنفوذبتزايدالنورمنديةالفترةواتسمت

النورمنديينأنكما،الإقطاعنظاموبتوطيد(.)البارونات

حوالىبنوافمثلا،والابراجوالقلاع،الكناشببناءاشتهروا

أشهرولعل،الاولوليمملكهمعهدعلىقلعةمائة

أم(،أ-991)918الاسدقلبريتشاردهوملوكهم

عامفي.الصليبيةحروبهفىإنجلترامواردأهدروالذي

جونالملكفرضهاالتيالضرائبمنالنبلاءتذمرأم612

الماجناتوقيععلىثمأولأ،حقوقهماحترامعلىوأجبروه

وفىأيضا.والنبلاءالناسعامةعلىبالنفععادتالتيكرتا

إنجلترا.معويلزتوحيدفىالنورمنديون!م2821عام

لوقتولكنأسكتلنداضمالأولإدواردالملكواستطاع

قصير.

أم(485-)1337الصراعسنوات

أراضىإرجاعحاولقدأضالثاإدواردالملككان

مثرنسا،حرباام337عامبذلكبادئافرنسافىإنجلترا

الحروباشتعالعنهانتجأضىوأعام،المائةحربهي

عادتأنبعد(وغيرهم)الباروناتالنبلاءبينالأهلية

الوردتينحربهىوتلكإنجلترا،إلىالجيوش

نبلاءبينحروباأسامئاكانتوالتىام(-485أ)455

لاعائلةبمجيءانتهتوالتيلانكستر،ونبلاء،يورك

علىملكاالسابعهنريصارعندماوذلك،للحكمتيودور

.أم485عامإنجلترا

أم(306-)1485متسعةآفاق

وتطوراتأفكاربظهورتيودورعائلةعهدأتسم

علىتؤثرالأوروبيةالنهضةحركةبدأتففيه،جديدة

الإصلاححركةبدأتوفيهبريطانيا،فىثالادابالفنون

والتي،الثامنهنريالملكبدأهاوالتىالإنجليزيةالدينى

فىالحياةمناحيمختلفعلىظاهرةآثارأيضالهاكان

سلطانتقويةاستطاعواتيودورآلملوكأنكما.بريطانيا

الأمنتبسطأناستطاعتقويةحكومةوتأمميس،العرلق

واضحتطورأيضاعصرهمفيوحدثالبلاد،فيوالنظام

بداياتأيضاالعصرهذاوشهدوتوسعها،،التجارةفي

خارجوإقامتهاالمستعمراتإنشاءأي-الاستعماريةالحركة

كاكستونوليمأقاموقدى.المعرفةآفاقتوسغعلىالطباعةساعدت

نقلفإنههناالموضحالرسمأما.أم476سةفىإنجلترافىمطسعةأول

.أم484سةفىطبعالذيالملكىالكتابس
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أجلمنف!حايا

حدثوقدالبروتستانتية

ماريحكمخلالدلك

سلطةأعادتالتيتيودور

إنجلترا.كنيسةعلىالبابا

الأسقفمنكلوكاد

أحرقاقدوريدلىلاتيمر

سنةأكسفوردفي

فيخاصة-الملوكأولئكأعانولقد.ا!ريطانيةالأراضي

علىتحرصكانتالتىالوسطىالطبقات-الأولىفترتهم

إلىوقفتثمومن،التجارةواستمرارالأمناستتباب

حربكانتالذينالنبلاء،طغيانمنوحمتهمجانبهم

أضعفتهم.قدالوردتين

ضدثارالذيوهو،ملوكهمأشهرالثامنهنريويعد

بادئا(،أراغونكاترينزوجتهمنطلاقه)قصةالباباسلطان

بفصلانتهتالتياللوثريالدينيالإصلاححركةبذلك

الكنيسةوإقامةروما،سلطانعنإنجلترافيالكنيسة

منقراربموجب-الثامنهنريصاروقدفيها.البروتستانتية

اليومإلىالتاريخذلكومنذ،الكنيسةلتلكرئيسا-البرلمان

منبدلأفيهاللكنيسةرئيساملكتها()أوبريطانياملكيعد

أراضيهاوصادرالأديرةالثانيهنريحلكماالبابا.

امتدوالذيالدأخلفيسلطانهبذلكمعززاوثرواتها

عامالأيرلنديالبرلمانصادقعندماوذلكأيرلندا،ليشمل

أيرلندا.ملكلقبمنحهعلىام541

روماوبينإنجلترافيالكنيسةبينالعلاقةأمركان

وقد،الثامنهنريبعدجاءواالذينوالملكاتالملوكيشغل

الوضعأقرمنفمنهمالأمربمهذاحولسياساتهماختلفت

ثانية.مرةروماسلطانإرجاعحاولمنومنهمالجديد،

الباباسلطةإرجاعحاولتالتيماريالملكةأولئكفمن

لممحاولةكانتولكنهابالنار،البروتستانتوحرقت

غيرهامنجاءإذ،الطويلالمدىعلىالنجاحلهايكتب

وبدلها.

الأولى،إليزابيثالملكةماريالملكةبعدحكمت

ففيهوسياسيا،وثقافيااقتصاديامزدهراعهداعهدهاوكان

وعلاأم(،)476بريطانيافىمرةلأولالطاعةادخلت

شكسبير،وليمالروائىالشاعرعهدكانفقد؟الثقافةشأن

الإنجليزالبحارةكانحيثالبحريةالاكتشافاتعهدوهو

الشركاتوعهدللهند،طريقإيجاديحاولونأثنائهفي

شركةقبل،المستعمراتإقامةحركةبدأتالتيالتجارية

علىوسيطرت،أم006عامأنشئتالتيالشرقيةالهند

الهنهد،ان!:.البريطانيةللحكومةعنهاتنازلتثمالهند،

مستعمراتوأعظم،البريطانىالتاجدرةفكانت.تاريخ

التنافسشهدالعهدذلكأنكما،البريطانيةالإمبراطورية

،ام588فيالأرماداحربعهدفهووأممبانيا،إنجلترابين

أسبانيا.وهزيمة

أم(714-)1653الدستوريةالتغييرات

للعرشأسكتلندامملكةضمتيودورآلفترةشهدت

وعددا،والبرلمانالملكبينالنزاعأيضاوشهدت،البريطانى

سلطةمنزادتالتيعليهالمترتبةالدستوريةالتغييراتمن

بن،أم046عامذلكتلتالتيالأهليةوالحرب،البرلمان

الأولتشارلزالملكوإعدام،الملكيةوأنصارالبرلمانأنصار

كرومويل،أوليفرحكمالحادثةهذهتلاوقد،أم946عام

سمىعسكريحكمإقامةالجيمقبمساندةاستطاعالذي

،أم066عامحتىالعسكريالحكمهذاواستمر،بالمحمية

الملكحكمتحتثانيةلبريطانياالملكيالحكمأعيدحيث

الثقافةالثانيتشارلزالملكعصرفيازدهرت.الثانىتشارلز

!جمن-التعصبفيهوزاد.الاجتماعيةوالحياةوالفنون

يزدادالتعصبوكان،الكاثوليكضد-والبرلمانالدولة

الدينية.الملكعقيدةبحمسبوينقص

أم(837-)1714الئحولفترة

ريفيا،بلداعشرالثامنالقرنبدايةحتىإنجلتراظلت

ولكن،الريفيةوبلدانهاقراهافىيسكنونأهلهاوظل

الثورةكانتالميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفبحلول
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تكتسحأنوجيزوقتفيوتم!صنت،بدأتقدالصناعية

كانتإذ؟الريفيةالحياةتلكمظاهرمنكثيراأمامها

وتوسعواضحازدهارفيالبحاروراءالبريطانيةالتجارة

المستعمراتفىجديدةأسواقاأ!اوجدتحيثمستمر،

فىالمصانعتمدالمستعمراتتلكوكانت،البريطانية

اكتسبت.والتبغوالقطنالسكرمثلالخامبالموادبريطانيا

للتنافسمجالأوصارت،فائقةأهميةالمستعمراتتجارة

حرباندلعتأم756عاموفي.وفرنساإنجلترابين

.التجارةتلكعلىالسيطرةبهدفبينهمااسمبعالسنوات

وأمري!!االهندفيالحربتلكمعاركالدولتانوخاضت

ثهـاالهندعلىالسيطرةفىبريطانيابنجاحوانتهتوكندا،

كندا.

بقيامصناعىبلدإلىليراعىبلدمنبريطانياتحولت

منجعلهامتزايداصناعيانمواوشهدت،الصناعيةالثورة

تأتيراتهالهاكانتالصناعيةالثورةأنإلا.القويةالدول

حالةفىالمتمثلةالاجتماعيةالجوانبفىوبخاصةالسلبية

عانىوقد،الناسمنالغالبيةعاشتهاالتىوالبؤسالفقر

عانواكما،القاسيةالعملوأحوالاسميئالسكنالعمال

فيماالمصانعفيالالاتإدخالعنالنابخالبطالةانتشار

السلبية.الاثارمنوغيرهابعد،

الاقتصاديوالتطور،الاختراعاتجانبوإلى

شهدتفقد،الفترةهذهشهدتهالذيالهائلوالصناعى

الإمبراطوريةمستقبلعلىأثرتمهمةسياسيةأحداثاأيضا

عامالأمري!جةالمستعمراتفقدانمنها،البريطانية

استمرتالتينابليونضدبريطانياوحروبام،783

بقيادةالأغرالطرفمعركةوكانت.أم815عامحتى

تلكومنمعاركها.أشهرمنم5018عامنلسون

إلىتضيفأناستطاعتبريطانياأنأيضاالأحداث

الكاب!تيدعلىونيوزيلنداأستراليامنأجزاءممتلكاتها

الجهاتتلكإلىالسجناءإرسالفيوبدأت،كوكجيمس

بريطانيا()أيأنهاكماوتعميرها،لاستيطانهاأم788عام

لهاجديدةمستعمرة-أمريكاجنوبىفيغيانااستعمرت

جزيرةواستعمرت،أم815عامفييناسلاممعاهدةبنص

،وموريشيوسوسيلانأيضا،الغربيةالهندجزرفيترينيداد

الرقيقتجارأنكما،الصالحالرجاءورأسومالطا،

غربمنالرقيقتجارةالفترةهذهفيمارسواالبريطانيين

تجارةأركانمنركناوكانت،الغربيةالهندجزرإلىإفريقيا

.أم833عامألغيتأنإلىأمريكا،يمبريطانيا

أم(609-)1837التقدمسنوات

فيوتطورتبريطانيا،فيالصناعيةالثورةأثرتعاظم

ام(،109ا-)837الطويلفكتورياالملكةعهد

المجت!أطرعلىطرأالذيالتغيرعلىذأصكوانعكس

وكذلك،التعليمفيرحدثالذيالتحسنوفي،البريطانى

أقصىإلىاوصلهاتوسعاالبريطانيةالإمبراطوريةتوسعفي

تؤديهبدأتالذيالمتعاظمالعالمىالدورفىثمحدودها،

طرق،الفترةهذهفيشهدتهاالتيالتطوراتومنبريطانيا.

تطورتفقدوسيارات،وحديدية،بريةطرقمن،النقل

-الاتصالاتوسائلفىالحالكانوكذلككبيرا،تطورا

أصبحتبريطانياأنكما-خاصةبصفةوالهاتفالبريد

الحر،السوقأسلوب،والتجارةالاقتصادمجالفىتتبع

حقوتوسيعتعديلعلىالسياسىالمجالفىوعملت

بعضعملكما،المدنساكنيمعظمليشملالانتخاب

على،شمافتسبريلوردأمثالمنالاجتماعي!تمصلحيها

الصناعيينللعمالوالاقتصاديةالاجتماعيةالأحوالتحسين

شهدتالفترةهذهأنفىالسببهوهذاوأط!-وغيرهما

قوانينوبعض،العمال()نقاباتاتحاداتظهورأيضا

بحقوقهم.واعترافا،للعمالحماية،العمل

العلاقاتفىبالهدوءفكتورياالمل!صةفترةتتسملم

منالعديدالبريطانيةالإمبراطوريةخاضتفقد،الخارجية

التىأم(-856أ85)4القرمحربأهمها،الحروب

تخشىكانتالتيروسياضدفرنساجانبإلىخاضتها

لويقوتهديدها،العثمانيةالإمبراطوريةفىلهامنافستها

عامالهنديةالثورةالفترةهذهشهدتوكذلكالهند.

حكماوحكمها،البريطانيالتاجإلىالهندوضم،أم857

عليها.ملكةفكتورياالملكةأصبحتعندماوذأصكمباشرا،

البويرحربانظر:إفريقيا.جنوبفيالبويرحرباكانتث!ا

،أم88وأ0188عاميفيالاولىالحربوالإنجليز.

هزيمةبريطانياواستطاعتام،209و9918فيوالثانية

أيرلندامشكلةأنكما.إفريقياجنوباتحادوإنشاءالبوير،

التيالكبرىوالمجاعة،الذاتيبالحكمقادتهاومطالبة

مثل،الفترةهذهحكوماتيشغلأمراكانتشهدتها

أيرلندا.أحوالإصلاحلتحاوالتىغلادستونحكومة

كانفقد،والفنونالاداببازدهارالفترةهذهتميزت

رساصيأشهرمنأندسيرإدوينوالسير،لايتونفريدريك

الكبارالموسيقيينالفترةهذهعرفتحصما،الفكتوريالعصر

منوعددا،باريوهيوبرتأخارإإدواردالسيرأمثالمن

ولز،،برونتىوإميلىشارلوتأمثالمنالكتابكبار

ووليم،كينجزليوتشارلز،ليوتإوجورجيكنز،ود

ورديارد،هارديوتوماس،ترولوبوأنتوني،ثاكاري

براونينغوروبرتأرنولدماثيوأمثالوالشعراء،كيبلينغ

وفيها،وآخرينتنيسونولوردسوينبرنتشارلزوألجرنون

ازدهارساعدوقدوالارتقاء.النشوءنظريةداروينوضيع

والأدبية.الثقافيةالحركةهذهعلىوتطورهالتعليم
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بخاريقطارأولدشن

دتمماليفىالعالمفي

مسبتمبر27يومفيإنجلترا

سحبتوقد.أم582

ستيفسمودحورخ!قاطرة

فحمعرباتمنقطمارا

وعربةودقيقحجري

تجريبية،بصفةركاب

إلىدارلينحتونمنودلك

.ستوكتون

العشرينالقرنفيالمتحدةالمملكة

علىأثرهما-والثانيةالأولى-العالميتانالحربانتركت

نفوذهاتقلصفقد.الواسعةإمبراطوريتهاوعلىبريطانيا

أعقابفيمستعمراتهامنكثيرباستقلالالعالميووضعها

رابطةلتصبحالإمبراطوريةوتحولت،الثانيةالعالميةالحرب

تزالماكانتآنذاكبريطانياأنورغم.الكومنولثدول

السوفييتي،الاتحادفإن،العالمشسعوبوأقوىأغنى

ويحلانينافسانها،أخذاالأمريكيةالمتحدةوالولايات

مواردمنلهمابماوذلك،الدوليةالسياسةتقريرفيمحلها

هائلة.وماديةبشرية

علىمدمرةاثارللحربينكانتهذاكلجانبوإلى

حواليالأولىالعالميةالحربفيخسرتفقدبريطانيابم

الحربدماريكنولمفقدوا،أوقتلوا،جنديألف075

الأولى.دمارمنبأقلالثانية

حزب-الحزبينتعاقبالفترةهذهبدأيةشهدت

حزبظهورثم،الحكمعلى-المحافظينوحزبالأحرار

رامزيزعيمهبقيادةالحكموتسلمه،ام429عامالعمال

حسابعلىوتولممعقاماشتراكيحزبوهوماكدونالد،

أهممنوتفاقمهاالأيرلنديةالمسألةوكانتالأحرار.حزب

نتائجمنوكان،البريطانيةالحكوماتشغلتالتيالأمور

بهاوالاعترافأيرلندا،جنوباستقلالمعالجتها،محاولة

الشماليةأيرلندأوفصل،دبلنعاصمتهامستقلةجمهورية

ببرلمانهيتمتع،المتحدةللمملكةتابعاإقليماجعلهاثمعنها،

يحللمذلكأنإلا.الذاتيالاستقلالمنوبشيءالخاص

وأدىأمرهاتفاقمعلىعملبل،الشماليةأيرلندامشاكل

والعنف.الاضطراباتحدوثإلىالنهايةفي

حكمعلى-والعمالالمحافظون-الحزبانتعاقب

بريطانياوتأثرت،العالميتينالحربينبينمافترةفىبريطانيا

هذهشهدتكما.أم929عامالعالميةالاقتصاديةبالأزمة

عامميونيخواجتماعألمانيا،فيالنازيةظهورالفترة

وهتلر،تشمبرلينالبريطانيالوزراءرئيسبينأم389

أوروبا،عنالحربخطرإزاحةالأولفيهحاولالذي

الاجتماع-تشرتشلمثل-البعضواعتبر،يفلحلمولكنه

الذيإنما،الحربخطرينحسرولماوروبا.علىكارثة

وتدميرالحربقيامأثرعلىالبريطانيالنفوذهوانحسر

بديلتينقوتينوأمريكاروسياوظهورالأوروبيالاقتصاد

لها.

عامأتليكلمنتبقيادةالعمالحكومةجاءت

مكنتها،ساحقةبأغلبيةتحظىوهي،الحكمإلىأم459

أهمولعل.أم519عامحتىالحكمفيالاستمرارمن

نظامفعممت،الاجتماعىالرفاهدولةأرستأنهاأعمالها

الرعايةونظام،المواطنينكلليشملالاجتماعيالضمان

مناجمفأممت،التأميمسياسةاتبعتأنهاكما.الصحية

الحديدية،والسكك،والصلبالحديدومصانع،الفحم

كلولكن.كزيالمصإنجلترابنكوأسست،الطرقوشبكة

الحكومةوظلتكليةالاقتصادتنعشلمالإجراءاتهذه

منالكثيرفاستدانت،ألاقتصاديةالأحوالإصلاحتحاول

كماالحالظلفقدهذاومع،المتحدةالولاياتمنالأموال

.كان

العالميةالحربكانت.الإمبراطوريةنجمأفولبداية

والتي،البريطانيةللإمبراطوريةالنهايةبدايةبمثابةالثانية

فقدبمالحرببدايةقبلعليهاتظهرالضعفمعالمبدأت
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فىالعامفرابال!

عليهقفحىم2691

قامتما.حدإلىالجيمق

دحمايةاهسملحةالسيارات

للموادالحاملةالشاحنات

إلىلنددميماءمنالغدائية

علىلتوزيعهاباركالهايد

.الاس

مث!!-اغترةاتلكفيالاستقلاأ!مستعمراتهابعضمنحت

وبدأت.إفريقياوجنوبونيوزيلندا()الجنوبيةوأيرلنداكندا

مستعمراتهاأوساطفىتستشريبالاستقلاأ!المطالبةحركة

فيوالبا!صشانالهندفا!متقلت،والإفريقيةالاسيوية

عام(الان)سريلانكاسيلانواستقلت،ام479

فترةفيالمستعمراتمنكثيرامستق!!ث!اأم،489

،برونايمث!!،-وغيرهاإفريقيافيخاصة،الخمسينيات

ترينيداد،،انأصسودا،نيجيريا،مالطة،كينيا،ناغا،قبرص

زيمبابويمثلأصستينياتافيأخرىدولوتبعتها-يوغندا

انسحبتام،619عاموفيأسخ.إسابقا(...)روديسيا

معارضةبسبب،الكومنولثدولرابطةمنإفريقياجنوب

العنصرية.لسيا!ماتهابريطانيا

معبريطانياتحالفت،الخارجيةالسياسةصعيدوعلى

عدةإلىالانضمامعارضتاوال!مرلكيةالمتحدةالود!يات

إلىالانضمامعارضتافمثلا؟وإقليميةدوليةمنظمات

الاقتصاديةالمنظمةوإلى،أ!ذريةاأططاقةالأوروبيةاالمنظهمة

القردأوائلمدالأمريكيةا!ستعمراتإبحلترااحتلت!تد.عهديرحلاا!ا،!شعمارية1اضيطاسهاطوريةالإبأقيصتالبريطانيةالإمبراطورية

الاسعالقرنديحدثقدىالتانىالكسيرالاستعحارياضوسعاكالىرعشر.احتامراالحمررامرالحسعيحياتحتىعمترالسالع

.الأيامهدهالبريطايةاي!صيةتحتاتمازاا!ياالماطة!أيضاالحريط!وتظ!ا!شرير.االقردأوائ!رعشر



الوزاررؤساءبأسماءقائمة

لاسما

سالزبريأوفماركيز

بلفورجيمسآرثر

بانرمانكامبلهنريالسير

سكويثآ-هربرت

جورجلويديفيدد

لوبونارروندأ

بولدوينستانلي

ماكدونالدرامزيجيمس

بولدوينستانلى

ماكدونالدرامزيجيم!ر

بولدوينستانلي

تشامبرليننيفيل

تشرتشلونستون

القرنخلالت

الحزب

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

عمال

محالظ

عمال

محافظ

محالظ

محا!ظ

العشرين

لفترةا

!81-2.

.ه-أ!"

091-8"

091-61

191-22

29132

29142

291

291-92

211-53

31173

391-"4

491-54

91

91

91

91

91

91

91

!أ

91

91

91

!أ

الأمرهذاوظل-المشتركةالأوروبيةالسوقوإلى،الأوروبية

وقدمنها،المحافظةخاصة،البريطانيةللحكوماتثابتاموقفا

بريطانياوانضمت،النهايةفىالمعارضةهذهتلاشت

.أم739عامالمشتركةالأوروبيةللسوت

عامالحكمفىالعمالحزبالمحافظونخلف

تشرتشلونستون،بقيادةحزبهمفازحينما،أم519

وظلوبعدها.الحربفترةأثناءهائلةشعبيةاكتمسبالذي

فيالقائمةتوضحكماالحكمعلىيتعاقبانالحزبان

التالية.الصفحة

العشرينالقرنمنالثانيالنصفأحداثأهمولعل

مصرعلىالعدوانفيوإسرائيلفرنسامعبريطانيااشتراك

حربفيالتحالفقوىفيواشتراكها،أم569عام

عامفيللكويتغزوهبعدالعراقضدالثانيةالخليج

والولاياتوفرنسايضمهاالتحالفوكان.ام099

المملكةهيعربيةدولأضمكما،الأخيرةبقيادة،المتحدة

العربيةوالإماراتوعمانوقطروالكويتالسعوديةالعربية

إفريقيةدولجانبإلىوالمغربوسورياومصرالمتحدة

وآسيوية.

بحالةاليومالمتحدةالمملكةتمر.اليومالمتحدةالمملكة

لهادورعنوتبحث،والسياسيةالاجتماعيةالتغيراتمن

العالم.هذافي

المشتركةالأوروبيةللسوقالمتحدةالمملكةانضمت

إدوأردبقيادةالمحافظينحكومةعهدفي،ام739عام

منأحيانامعارضةتجدأنضمامهاطلباتوكانت،هيث

فرنسا.منأخرىوأحيانا،البرلمان

الحكوماتتؤرقفيهاوالحربأيرلندامشكلةظلت

وويلزأسكتلندادورجاءثمهذا،يومناحتىالبريطانية
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الاسم

أتلىكلمنت

تشرتشلونستون

إيدنأنتونيالسير

ماكميلانرولدها

هومدوجلالررألكسندلسيرا

ويلسونرولدها

هيثرددواإ

ويلسونرولدها

كالاهانجيمس

ثاتشرمارجريت

ميجرجون

بليرتوني

لحزبا

عمال

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

عمال

محافظ

عمال

عمال

محافظ

محافظ

عمال

لفترة

11

أ-ه

أ-7

31

أ-4

أ-6

أ-!

أ-7

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

مجلساإعطائهمامتل،الاستقلالمنبشيءللمطالبة

الأمر،حولعاماستفتاءجرىوقدبهما،خاصاتشريعيا

فشل.ولكنه

تصبحامرأةأولأم979عامتاتشرمارجريتكانت

لإصلاحمحاولاتعهدهاوشهدلبريطانياوزراءرئيسة

جزرحربخارجياشهدكما،المترديالبريطانىالاقتصاد

تحتنفقحفرفيالشروعوكذلك،الشهيرةالفوكلاند

بفرنسا.إنجلترايربطالإنجليزيالقنال

.أم091عامللوزراءرئيساميجرجونتاتشرخلف

فيالمتحدةالمملكةمنقواتشماركت،أم199عاموفي

ميجرجونوقعأم،399ديسمبروفي.الكويتتحرير

أيرلندااتفاقيةرينولدزألبرتالأيرلنديالوزراءورئيس

الأيرلنديالجمهوريالجيشإثرهاعلىأعلن،الشمالية

القنالنفقافتتح،أم499عاموفي.العنفأعمالوقف

توطيدفىالمملكةواستمرتوفرنساالمتحدةالمملكةبين

مايومنالأولوفي.الأوروبيالاتحادمععلاقاتها

كبيرةهزيمةبليرتونيبقيادةالعمالحزبألحقأم،799

عاما.18منلأكثرالسلطةاحتكرالذيالمحافظينبحزب

المحافظينحزبعليهاحصلالتيالأصواتعددأنيذكر

.ام832عاممنذالأقلكانت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

دروادإ

لملكا،آرثر

يصقد،نلباأ

كرلأالفردأ

الأولىإليزابيث

تشارلز

أوارتوليم،حلادمشون

جيمص

بنجا!لىديزرائيلى

فكتوريا

جاي،فوكس

وليفرأ،لكرومو

هنري

وليم
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صلةذاتأخرىمقالات

البرلمادالتماضتا،ستيوارتأ!آالمتىهـدي!احتحاح

يلا!واالرلمادلمرحاءمراألأم!باىاداالأرما

ليلد!ررر"تالأمحلزاتاريحأسكتلسدا،

اليوريتالىس!صسوليور-الأنجلواللوتريالدينيالإصلاح

!يوولوالأهـرابحيوداالمضادلإصلاحا

الاتحادتشريعاتسدأولا،العامالإصرا!

مصهـكةسماممورد،حسرتاريجعأيراسدا،الامشقلالإعلار

حصتاحسالااالشماليةأيراسدالإقطاعا

راحأرتيللو،مالس!صسودائلقما،لحوتا

الماريخماتشع!،السلتالإبحليريةلأهليةاالحر!

الكرىالتاربالمجاعةقملماشعو!الأيرلديةاالأهليةاالحر!

الوزراءمجلسال!جيرالطاعودلىالأرالعاييةالحر!

المحكمةلوشارععداؤوالايةالعا!يةالحر!

العرلقوراتةمرسومالرونزيالعصرالقرمحر!

مرسياالحسريالعصرعامالمائةحرب

شستاترضاورهدهعااييهدلحداأ!صراتيرلورداحر!

أيرأصدادهـيماناملوكاصهصةاعصرالصليبيةالحرو!

الملأقزاعلحقياتاطماداسسطىاالعصورلنددحريقا

ا!دممارىاارص!مممتهةاالعمارةلالعماحز!

اطيتاقيةالماي!صحالريطايالمحافطيما!حز!

السقاساتالحسو!!حرفقاعةا!قيا!ق

العمالنقالاتالسحومقاعةالأطلحمسش!الحلرو

ياتصرر!ءالفقراليراقونيودرواررا

احزو1،يأ!ورمدالعلمصااليرقوايرلدا

يودمندلنوراليودركاراحرلأاطيورايمقرلدا

راحد،لىيارهدلاوليدكاشقا

معركةهيستسحر،انروتستايحةالصلاةيها!القديمةروما

معركةواترا!،المقدسأحضا!امعركةستا!درد،

وس!صرالمتميحيةال!جسةستو!يح

ويلرالأماكوممولتالإبحليريةالاراصىسحل

اللوديونالأمحلو-ااضاريحيااحسححلا

حطالات،!استودثسوليسا

الموفوععرعنا

التاريخقبلمافترةفىبريطانيا-أ

(م014-.مق)55الرومايةبريطانيا-2

(ام660-014)المظلمةالعصور-3

(م3371-6601)النورمنديلغزوا-4

(ام485-3371)الصراعسنوات-5

(ام306-1)485متسعةآفاق-6

(أم471-3061)الدلمؤريةالتغيرات-7

(ام837-4711)التحولفترة-8

(م6091-1837)التقذمسنوات-9

العشرينالقرنفىالمتحدةالمملكة-01

الإمبراطوريةنجمأدولبداية-أ

اليومالمتحدةالمملكة-ل!

المدكةحكومةتتبع.حكومة،المتحدةالمملكة

الملك-هوالدولةورأس.الدستوريالملكىالنظامالمتحدة

واقعفيالبلادويحكم.ولايحكميملكالذي-الملكةأو

ديمقرأطيا.منتخبينممثلينيضمالذيالوزراء!جلمم!الأمر

النيابيالمجلس

العلياالتشريعيةالهيئةهو)البرلمان(النيابيالمجلس

الشمالية.وأيرلندابريطانيامنالم!صنة،المتحدةاطمملكة

،اللورداتومجلس،الملكمنالنيالىالمجلسويتآلف

.العمومومجلس

)قوانين(،تشريعاتالمقترحةالقوانينتصبحأنقبل

علىتحصلوأن،البرلمانمجلساعليهايوافقأنينبغي

مجلسموافقةالضروريمنوليس.الملكيالتصديق

قصرفيالبرلمانيجتمع.التشريعاتجميععلىاللوردات

النيابي.المجلسبدارعادةويعرف،المل!يوستمنستر

المحاكمعلىويجبعليا.سلطةالنيابىأطمجلس

بوسعليسأنهإلا.قراراتمنعنهيصدرماب!صلأسملا

موافقةدونالعرش!ولايةتغييرقانونا،،أضيابياالمجلس

رابطةفىالأعضاءالأخرىالدولفىالنيابيةالمجالس

لكومنولث.ا

النيابيالمجلصالملكةأوالملكيفتتح.الملكةأوا!للك

الملك،ويقوم.حلهيعلنالذيوهو،جلساتهدورةويختتم

بالتصديق،التشريعاتإصدارلعمليةالمكملبالدورأيضا،

بمشورةإلاقراراالملكيتخذألاالمتبعةالتقاليدومنعليها.

ئه.وزرا

منمحددعددالمجلسلهذاليصر.اللورداتمجلس

لهميحق،الناسمنفئاتأربعهناكأنغيرالأعضاء.

مناثنانوهم.اللورداتمجلسعضويةعلىالحصول

الإنجليزيةالكنيسةمنأسقفا42و،الأساقفةرؤساء

بالتعيين.والنبلاء،بالوراثةوالنبلاءالعليا،المحكمةوأعفاء

بناءالنبالةلقبويمنح،الأساقفةكلالملكيعينماوعادة

الوزراء.رئيستوصيةعلى

أنعقادهحالتيفىاللورداتمجلسالقضاءرئيسيتولى

فيعضووهوعليا،محك!ةأو،تشريعيامجلسابوصفه

البلاد.فيالقضائيةالهيئةرئيسوكذأصك،الحكومة

الماليةالقوانينمشاري!اقتراحاللورداتلمجلحم!لايجوز

علىالتصديقأوالضرائببفرضفقطالخاصة)المشاريع

عدافيماأمارفضها.أوتعديلهاأو(العامةالأموالصرف

إجازةفىالعموممجلساللورداتمجلسفيشارك،ذلك

ماأكثرأنغير.الحكومةسياسةمناقشةوفى،المشاريع

تشريعأييعطلأنهو،فعلهاللورداتيستطئمجلس

واحد.عاملمدةالنوابمجلصأجازهآخر
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شهرفىاللورداتبمجلسيجريبهيحاحتفالللبرلمانالرسميالافتتاح

.الجديدةالنيابيةالفترة

فىالنهائيةالاستئنافمحكمةهواللورداتومجلس

الجنائيةالقضايافي-خاصةظروفوفي-المدنيةالقضايا

أيضا.

ينتخبهمعضوا،651منيتكون.العموممجلس

رئاسةليتولىأعضائهأحدبكاملهالمجلسويختار.الشعب

مجلسينعقدوعندما.المجلسرئيسانظر:.اجتماعاته

لجنةرئيسجلساتهإدارةيتولى،لجنةشكلفيالعموم

الرئيصر،نائب،نفسهالوقتفيوهوالماليط،الشؤون

المجلسرئيسيساعدأن،للرئيسآخراننائبانوهناك

المالية.الشؤونلجنةورئيس

الأولالصففيالحكومةوأعضاءالوزراءرئيسيجلس

فيالمعارضةقادةيجلسبينما،العموممجلسرئيسيمينإلى

الصفرجالالجانإنمنهؤلاءويسمى،المقابلالصف

المجلص.أعضاءبقيةيجلمه!ورائهمومن،الأول

الحكومة-فيعضووهو-العموممجلس!زعيميقوم

معبالتشاور،ومواعيدهالمجلسأعمالجدولباعداد

أعضاءوهم.العموممجلصجانبيمنالنشطينالأعضاء

خلالللحكومةالتشريعيةبالخطةالملكةأوالملكينوه.عامكلمننوفصر

بتنظيموتكلفهم،حزبلكلالبرلمانيةالهيئةتنتخبهم

.البرلمانداخلنشاطها

والمعارضةالحكومة

فيالأغلبيةحزبمنالحكومةتتكون.الحكومة

الملك،يعجم!الذيالوزراءرئيسويرأسها،العموممجلس

فيالأغلبيةحزبزعيمهوالوزراءرئيسيكونأنويجب

وزيرا02نحوالوزراءرئيسيختارثم.العموممجلس

بوجهالحكومةسياسةيقررالذيالوزراء،مجلسليكونوا

المجلسين.منأفيجلساتالوزراءيحضرأنويجب.عام

مجلسفيالوزراءرئيسيجلسأنالانمقبولآأصبحوقد

.العموم

فرضيستيمالذيهووحدهالعموممجلس

يقوم.للحكومةالماليةالاعتماداتعلىويصددتى،ضرائب

سنةلمدةتسريالتيالماليةالقوانينإصدارطريقعنبذلك

فيالبقاءبريطانيةحكومةتستطيعلالذلك.واحدة

لأكثرالعموممجلسأعضاءأغلبيةمساندةدون،السلطة

سنة.من

م!

؟
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يطلقاسم.الجلالةمحاحبة()أوصاحبمعارضة

وزعيم.البريطانيالنيابىالمجلسداخلأقليةأكبرعلى

راتئايتلقىأنهبيد،حزبهأعضاءقب!منمنتخبا!لعارضة

جزءاتنالأنالمعارضةحقمنو.الحكومةأموالمن

النيابي.المجلمم!عملوقتمنمحددا

للحصولوالسعي،الحكومةنقدهوالمعارضةواجب

حقهاومن.الحكوميةالتشريعاتمشاريعفيتنازلاتعلى

أ!ذابمبديلةحكومةلوصفهاأ،مة1إلىنفسهاتقدمأن

بأنهمالمعارضالحزبأعضاءمنالقياديينإلىيشارالسبب

الظلوزراءمجلسفىعضوكلويقوم.الظلحكومة

،عامبشكل،المطابقةالمجالاتأحدبامعمالناطقبدور

الحكومية.الدوائرل!حدى

النيابيةالانتخابات

سنة18منأكثربلغ،بريطانيمواطنلكليحق

الملكةأرأطلكاماعدا،العامةالانتخاباتفيالاقتراع

،أطورداتامجلسوأعضاء،المالكةالأسرةاعضاءوبعض

أحقلاء،اوغير،خطيرةجرائمالارتكابهموالمسجونين

.الانتخالاتأحدفيفسادقضايافيعليهموالمحكوم

الكومنولث،رابطةفيالأعضاءالدوللمواطنىويحق

فيمقيمينكانواإذا،الاقتراعأيرلنداجمهوريةومواطني

بريطانيا.

دائرةكلتنتخب،انتخابيةدوائرإلىبريطانياتقسم

منالتسعينياتبدايةومنذ.العموممجلسفيلهانائبا

،دائرة651أسدوائراعددمجملأصبح،العشرينأغرنا

ويلز،في38وأسكتلندا،في72وإنجلترافي524منها

الشمالية.أيرلندافى71و

خمسكلمرةعادةالعامةالانتخاباتإجراءيجب

المجلسفيالحكومةعنالثقةتحجبعندماأو،سنوات

يقررالذيهوالملكأووالملكة.مهمةقضيةبسببالنيابى

ثمالوزراء.رئيصتوصيةعلىبناء،النيابيالمجلسحل

منظميإلىأوامرهاللورداتمجلصرئيسيصدر

لانتخاباتبالإعداد،انتخابيةدائرةكلفي،الانتخابات

.جديدة

12العمرمنتجاوزبريطانيمواطنلكليحق

يفقدلمما،النيابيةللانتخاباتترشئنفسهسنة،

للمجلسالترشعيححقمنويستثنى.لذلكالأهلية

عنيتنازلوالمالذين،أطورداتامجلمرأعضاءالنيابي

بجريمةأدينمنكلالأهليةيفقدكما،أسةالنبالقب

الدولة.فىبرات!مستخدموكل،خطيرةجنائية

الخدمةتركالمسلحةالقواتأعضاءعلىويجب

للترشيح.التقدمقبلالعسكرية

السياسيةالأحزاب

،حزبانعليهيعسيطرالبريطانيالنيابيالمجلسظل

المعارضةالآخرويشكل،الحكومةأحدهمايشكل

فيتشاركلاالتي،الأخرىالأحزابوحلى.الرئيسية

لتغطيةالحكومةمنماليةمساعدةتتلقىالح!صمة،

النيابية.مصروفاتها

المحافظينحزباهمابريطانياشىالأحزابأكبر

الأحرار.الديمقراطيينحزبويليهما،والع!ال

التوري،حزبإلىتاريخهيرجع.المحافظينحزب

مؤيداوكان.الميلاديعشراسمالغالقرنأواخرنشأالذي

ظل.السريعالتغييرأوللإصلاحومعارضا،الملكيةللسلطة

بصفةبريطانيافيالرئيسيينالحزبينأحدالمحافظينحزب

(أم459-1)939الأولىالعالميةالحربومنذ.مستمرة

فيقضاهمماأكثر،السلطةفيزمناالمحافظ!!حزبقضى

.المليونبنحوأعضائهعددويقدر.اطعارضة

النقاباتمنالتأييدأكثريستمد.العمالحزب

أعضاءمنملايينخمسةنحوإليهوينتعسبأعماليةا

عامالعمالحزبظهر.أعضائهإلىبال!ضافة،النقابات

خلالتدريجيا،الأحرارحزبمح!!يحلوبدأ،أم009

ذلكومنذ.أم219إلىم6091منالممتدةالسنوات

.مراتستالحكمتولى،الوقت

نتيجةالحزبهذانشأالأحرار.الديمقراطيينحزب

الاشتراكيوالحزبالديمقراطيينحزببينالاندماج

فيقوتهمنكثيراالديمقراطيينحزبفقد.أسديمقراطيا

الاشتراكىالحزبأما.العشرينالقردمنأمحشرينياتا

نأيلبثفلمأم،819عامتأس!الذيالديمقراطي

ليشكلاالحزباناندمجأم889عاموفي.شعبيتهتراحعت

الاحرار.الديمقراطيينحزب

الأحزابعنتختلففهي،الصغيرةالأحزابأما

الشيوعيكالحزب،يساريةأكثرسياساتأضبنيها،الكبيرة

الوطنيوالحزبالوطنيةكالجبهةيمينيةأكثرأوالبريطاني

حققأحشريناالقرنمنالثمانينياتوخلال.البريطاني

علىأطحفاظالداعيةبشعاراتهسريعاظهوراالخضرحزب

البيئة.

كلفيإقليميطابعذاتأخرىصغيرةأحزابوهناك

هذهأكثريركز.الشماليةوأيرلنداوويلز،أسكتلندا،من

بتوسيعيطالبأو،محليةأهدافعلىالصغيرةالأحزاب

ل!قاليمها.المحليالحكمصلاحيات

النيابىالمجلسأعضاء

مصالحوحمايةصيانةعلىالنياليالمجلسأعضاءلعمل

لمصلحةمتضامنينيعملونكما،دوائرهمفيالمواطنين
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لأحزابموالونتقريبا،،النيابيالمجلعرأعضاءوكلالبلاد.

سياسية.

لهتدفعكماسنويا،راتباالنيابيالمجلسعضوتحلقى

بمهامه.القيامفيشكبدهاالتيالمصروفاتعنتعويضات

منأيضاالنيابيالمجلسأعضاءمنالعديدويكسب

أعضاءأغلبويحرص.الخاصةونشاطاتهم،مهنهمممارسة

بانتظامالانتخابيةدوائرهمزيارةعلىالنيابىالمجلس

لحلهاميسعونماوكثيرا.الناسمشاكلعلىللتعرف

الختصة.المحليةوالسلطات،الحكوميةالدوائر

منالاستقالةالنيابيالمجلسفيالنائببوسعليس

طلبتقديمذلكفييرغبلمنيجوزأنهغيرألمجلس،

عضواستقالةقبولرفضللمجلسويجوز.معينةلسلطات

.طردهيقررأنلهويجوز،السلوكأساء

مجلسفيالجلوسالنيابىالمجلسفيأحضويجوزلا

المجلسعضووبوسعالنبلاء.سلكإلىانضمإذا،العموم

فيليستمرعنهاالتنازلنبيلةرتبةورثالذيالنيابي

.العمومبمجلسعضويته

الوزراءرئيس

زعيمالغالبفيوهو،الأولالوزيرهوأ!زراءارئيس

منهيطلب.العموممجلسفىالأغلبيةصاحبالحزب

الحكومة.تشكيل-الأغلبيةزعيمبوصفه-الملكةأوالملك

نأغير،الحكوميةالقراراتمعظمالوزراءمجلمىشخذ

كلعنمسؤولأيعتبر-الأولالوزيربوصفه-أ!زراءارئيس

الحكومةعلاقاتوعن،إجراءاتمنالحكومةتتخذهما

معينةبصلاحياتالوزراءرئيسوينفرد.النيابيبالمجلس

عامةلانتخاباتوالدعوة،النيابيألمجلسحلتشمل

.جديدة

ستريت،داونينج01هوالوزراءلرئيسالرسميالمقر

آخر.ريفيامنزلآيستخدمكما،النيابىالمجلسقرب

رئيسيختارعندما.الملكةأوللملكالنصحتقديم

الملكذلكعلىيصادقأنلابد،حكومتهأعضاءالوزراء

الملكةأوللملكالنصحيقدمالوزراءفرئيسرسميا.

كأساقفةأخرىوتعيينات،التعييناتتلكعلىبالتصدية!

ومحكمةالعلياالمحكمةوقضاة،الإنجليزيةالكنيسة

قوائمتقديمصلاحيةأيضاالوزراءولرئيس.الاستئناف

مهم،أمروهذا.للتشريفالمستحقينالأشخاصبأسماء

الأعضاءبعضلاختيارفرصةالوزراءلرئيسشيحلأنه

.اللورداتمجلسفيالجدد

الملكةأوالملكأمامالوزراءرئيسيمثللا،عادة

الملكمنطلبعلىبناءترتباللقاءاتأنغير.بانتظام

الدولة.أمورمنأمرفىللبحثالوزراءرئيسأو)الملكة(،

اجتماعاتأثناءالوزراء،رئيسيسعى.الحكومةقيادة

متفققراراتلاتخاذالمجلمه!توجيهإلىالوزراءمجلس

مقتصردورهمأنالوزارأترؤساءبعضاعتبروقدعليها،

يشاركونآخرونوكان.فحسبالمجلسرئاسةعلى

.النقاشخلاصةيضعونثم،المناقشاتفيبفعالية

التقاريرمرأجعةفيوقتهمنكثيراالوزراءرئيسيمضي

فىالدبلومامميينوالم!ثلين،الحكوميةالدوائرمنالواردة

يترأسالوزراءرئيس

مسؤولوهوالحكومة

مميامشها.أوجهكلعن

الوزراءرئيسقامعندما

ميجرجون)السابق(

دزيارة-اليسارعلى-

أم199عاملموسكو

السياسةفيتناقم!

ميخائيلمعالخارحية

نيالتا-تشوفجوربا

-رئيصاليمينعلى

السوفييتيالاتحاد

)سالقا(.
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كلبشؤونملماالوزراءرئيسيكونأنيتوقعولا.الخارج

علىي!صنأنمنهيتوقعأنهإلا،بالتفصيلحكوميةدائرة

يتوقعكما.عامبشكلالمجالاتكلفيبالتطوراتعلم

تولىولقد.النيابيبالمجلسدقيقاتصالعلىيكونأنمنه

حكوميةمسؤولياتالبريطانيينالوزاراترؤمعاءبعض

يرىالحاضر،الوقتفيالوزراء.رئيسعملإلىبالإضافة

وتشعبتتعقدتقدالحكومةأعباءأنالسيامميونالخبراء

إضافي.بعملالوزراءرئيسينشغلأنينبغيلاإنهبحيث

مندائمةبهيئةالوزراءرئيسيحاطالوزراءعنوفضلا

الوزراء.رئيسبديوانالحكوميينالموظفين

الملكةأوالملكفإنالدمشوريةالوجهةمنالبلاد.تمثيل

أ!ذياالوحيدالشخصوهوبريطانيافيالدولةرأسيمثل

أحياناالوزرأء،لرثيسيجوزأنهعلىبأكملها.البلاديمثل

يمثلفهوأيضا.البلاديمثلأن-الحكومةرئيسبوصفه-

يستقبلوحينآخر،بلدإلىرسميةبزيارةيقومعندماالبلاد

كبيرا.أجنبياضيفا

يفعلفإنمادوليا،مؤتمراالوزراءرئيسيحضروعندما

لحزبزعيماأو،للحكومةرئيسابوصفهليسذلك

للبلاد.قائذابوصفهبل،فحسب

عادةهوللوزراءرئيسايعينالذيالنيابيالمجلسعضو

لهرئيسايختارهحزبهفإنكذلكيكنلما5شإن.حزبهزعيم

ي!شلمفمثلاالوزرأء.رئيسلمنصبتعيينهيتمحالما

للوزراءأصئرئيساعندمالحزبهرئيساتشرتشلونستون

المحافظينحزبانتخبهأشهرعدةوبعد،أم049عام

.للحزبرئيسا

حالاتفىإلامنصبهعنالوزراءرئيسينحىلا

منها:أسبابلعدةوذلك.ا!شثنائية

رأرجلا-لحزبزعيمايصبحالذيالشخصأنأولآ:

النقدمواجهةعلىكبيرةبمقدرةيتمئكلموما-امرأة

والمعارضة.

وقتقبلتحذيراتعادةالوزراءرؤساءيتلقىثانيا:

منيمكنهممماحزلهم،داخلمعارضةأيةوجودعنمبكر

وقفها.

الوزراءرئيص!يقودهالذيالحزبأعضاءيحرصثالثا:

خطا.كانزعيمااختيارهأنللبلاديكشفواألاعلى

أعضاءبعضمنعإلىالوزراءرئيصيعمدقد:رابعا

وزارية.مناصبفيبتعيينهمالحكومةأداءنقدمنالحزب

رفضواإذاأنهمالأغلبيةحزبأعضاءيعلم:خامسا

لإجراءالدعوةعلىيحملونهفقدالوزراء،رئيسزعامة

مقاعدهما.الناقدينبعضفيهايفقدقدجديدةانتخابات

النيابيةالأغلبيةتستطعاستثنائيةحالاتفيأنهبيد

رئالممةمنصبومن،الحزبقيادةعنالوزراءرئيستنحية

الثانية،العالميةالحربأوائلفىذلكحدثفقدبمالحكومة

ألاستقالةعلىتشمبرليننيفيلالمحافظينحزبأرغمعندما

بسببللحزبوزعيماللوزراء،رئيسابوصفهمنصبهمن

قيادته.ضعف

الوزراءمجلس

-الأولالوزيربوصفه-الوزراءرئيسصلاحياتمن

تقديممنهميطلبأنأو،إقالتهمأو،وزارتهأعضاءتعيين

وزيرا02نحوعادةالوزراءرئيسويختار.استقالاتهم

كبارمنالمجموعةهذهتقوممصغر.وزراءمجلعمىلتكوين

ماوتقرير،عامبشكلالحكومةأداءعلىبالإشرافالوزراء

منتقدمهومامهامها،لتصرلفخطواتمنتتحذه

علىتعديلاتإدخالأو،جديدةلتشريعاتمشروعات

السارية.القوانين

أكثرمسؤولية،عادةالكبار،الوزراءهؤلاءيتولى

الداخلية،ووزارة،الماليةوزارةمثل،أهميةالحكوميةالدوائر

ووزارة،الكومنولثدولرابطةوشؤونالخارجيةووزارة

.لدفاعا

موظفىكبارأحدالوزراءمجلسعامأمينمنصبلمجقلد

الوزراء،رئاسةديوانمعاونيهمعويش!صل،المدنيةالحكومة

جدولويعدالوزراءمجلسمقرراتلتدوينيقومالذي

الغالب،فيالوزرأء،مجلسجلساتتنعقد.أعماله

الحكومةوزراءمثل،أعضائهغيرمنمسؤولينبحضور

ويؤدي.الطرانوسلاحوالبحريةالجيشقادةأوالاخرين

الحكومة.أعمالأسرارإفشاءبعدمقسماالوزراءكل

علىدائمايكونواأنالوزراءمجلسأعضاءيحاول

أثناءللنقاش!تطرحالتيالمسائلكلفيتاماتفاق

لمفإذاالاراء.مجملالوزراءرئيصيلخصثم.اجتماعهم

للتصويت.عليهالختلفالأمرطرح،إجماعهناكيكن

ا!لسؤوليةمبدأعلىالوزراءمجلسعمليقوم

مسؤولوزيركلفإنالمبدأ،هذاعلىوبناء.الجماعية

بعضا،بعضهميساندالوزراءكللكن.وزارتهأداءعن

الذيالوزيرعلىيتعينلذللث.المسؤوليةفيويشتركون

نأيساندهاولاللمجلسالعامةالسياسةيخالف

يستقيل.

البلادشؤونإدارةعنالمسؤولهوالوزراءومجلس

التشريعاتمشروعاتيقدمالذيوهو.القوانينوتنفيذ

لأنذلكلهابمإجازتهوشلقى،النيابىالمجلسإلىالجديدة

النيابي.المجلسفيالأغلبيةحزبإلىينتميالوزراءمجلس

منوزراءتضملجاناالوزراءمجلسيشكلماوكثيرا

المسائلبعضفيللنظر،أعضائهغيرومنأعضائه

مثلومداولاتأعضاءأسماءتنشرلا،وعادة.الحكومية
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إليهتتوصلمانتيجةعنالنهائيةالمسؤوليةلأن،اللجانهذه

الوزراء.مجلسعاتقعلىتقع

لجنةالوزراءمجلسيكونهاالتيالوزاريةاللجانأهممن

رئيسيرألممها،دائمةلجنةف!.الخارجيةوالسياسةالدفاع

وهناك.والطران،والبحرية،الجيشقادةمعوتجتمعالوزراء.

التشريعاتمشروعاتفيبالنظرتختص،مماثلةوزأريةلجنة

النيابي.المجلسعلىعرضهاالمزمع،الجديدة

النيابيالمجلسعملكيفية

وتنشأ.النيابيللمجلسوظيفةأهميعد.التشريع

الحكومة.بهاتتقدمالتىالمشروعاتمنالتشريعاتمعظم

المقاعدعلىالجاسمينللنيابيينمخصصاوقتاهناكأنعلى

لتشريعاتمشروعاتمنيقترحونهبماللتقدم،الخلفية

.جديدة

القراءةماقانونمشروعتقديممراحلأولىتسمى

يأ،الثانيةالقراءةمرحلةالمشروعيجتازأنوبعد.الأولى

العبارةوهذه.أعلىإلىيرفع،عليهالمبدئيةالموافقةبعد

عضوا،05إلى61منمكونةدائمةلجنةإلىإحالتهتعني

تفصيلا.فيهللنو

بمعنى،القاعةفيالمشروعيحفظالحالاتبعضفي

لجنة.شكلفيبكاملهالمجلسفيهليبحثمكانهفييظلأنه

مداولاتهتجري،لجنةشكلفيالمجلسينعقدوعندما

جلسةفيانعقادهحالةمنباللوائحتقيداأقلبطريقة

تعديلاتوإدخال،المشروعفيالبحثوبعد.رسمية

وقد.فيهللنظرالمجلسإلىيعاد،اللجنةمرحلةفي،عليه

مرحلةفينهائياالمشروعفييبتثمأيضا.قبلهمنيعدل

علىالمشروعيمرأنبعد.نقاشدونوغالبا،الثالثةالقراءة

عليهويوافقواللورداتالعموممجلسيفيالمراحلتلك

جاهزايصبح(مجلسكلفيقراءات)ثلاثالمجلسان

عليه.الملكيةللموافقة

لمالتيالقوانينأحدالعموممجلسيقرأنويمكن

القانونفيالنظريعيدبأن،اللورداتمجلسعليهايوافق

جاهزاقانوناأصبحالعموممجلصعليهصوتفإذا،نفسه

مجلسموافقةدونالملكةأوالملكقبلمنللتوقيع

.اللوردات

لمصروفاتاللازمةالإيراداتتوفير.الضرائبإقرار

المجلسوظائفمنمهمةأخرىوظيفةيعدالحكومة

فىالضرائبفىزيادةبأيةالاقتراحاتتأتىقد.النيابى

مجلسأمام،الخزانةوزيريقدمهالذي،الميزانيةخطاب

علىالموافقةوبعد.عامكلالربئمنفصلفي،العموم

بالتفصيلالمقترحاتتضمنعام،بشكلالميزانيةخطاب

فىالزيادةمقترحاتتدخلماوعادة.الميزانيةمشروعفي

المجلسرفضمافإذاالفور.علىالتنفيذحيزالضرائب

تلكتسقط،التفصيليةالمداولاتأثناءزيادةأيةالنيابي

.لزياداتا

استفساراتتوجيه،المهمةالنيابيالمجلسوظائفومن

وفعالية.بأمانةبمسؤولياتهاقيامهامنللتأكد،للحكومة

عنالوزراءالأعضاءيسأل،للأسئلةالخصصالوقتوفي

مجلسوفي.وزاراتهممسؤولياتتحتيقعموضوعأي

للأسئلة.يومكلمنالأولىالساعةتخصصالعموم

.العموممجلسفيالعملبمعظمالدائمةاللجانتقوم

تبحث،مختارةلجانعدةألمجلسيشكلإليهاوبالإضافة

الختارةاللجانهذهتستمعمحدد.موضوعفيمنهاكل

ألمجلس.فيللمناقشةتطرحالتيالتقاريروتنشر،للشهادات

النيابىالمجلسعمليبدأ.النيابيالمجلسعملمواعيد

الدورةالملكةأوالملكيفتتحعندمانوفمبر،شهرأوائلفي

فيمجتمعينألمجلسينعلىخطابلمالقاءالجديدةالبرلمانية

الوزرأء،رئيسالملكخطابيعد.اللورداتمجلعي!قاعة

تعتزمالتيالأعمالالنيابيالمجلسأمامفيهليستعرض

منهماكلويقترح،المجلسانينقسمثمبها.القيامالحكومة

المعارضةوتقترح.خطابهعلىللملكشكرهعنالتعبير

لأناسفهاعنمعبرة،الاقتراحذلكفىالتعديلبدورها

أهمية.المعارضةعليهاتعلقمسائليتناوللمالخطاب

مناقشةإلىالخطابفيالتداوليتحولالطريقةبهذه

ألمجلسانينتقلثمالبلاد.وحالةالحكومةسياسةفيعامة

التشريعى.العملإلى

فيالنيابيةالمداولاتكلتنشر.النيابيةالسجلات

جلساتبعضوتذاع.الرسميةالمدونةوهيهانسارد

والتلفاز.الإذأعةعبرالنيابيألمجلس

الحكوميةالدوائر

الحكومةسياسةبريطانيافيالحكوميةالدوائرتنفذ

يرأس.مدنيونموظفونالدوأئرهذهفىويعمل.القائمة

وزراءلأحدالمشورةيقدمالذيوهودائموكيلدائرةكل

والوزير.دائرتهبعملالمتعلقةالشؤونمختلففيالحكومة

النيابي.ألمجلسأماممسؤولبدوره

المحليةالحكومة

تشريععلىبناءالمحليةالحكوماتسلطاتتنشأ

وظائفبعدةالمحليةالسلطاتوتقوم.النيابيالمجلسيصدره

بموافقةالاخروبعضها،القانونبموجببعضها،محلية

إلىبحاجةأنهامحليةسلطةرأتفإذا.المركزيةالحكومة

نيابيتشريعلالشصدارتسعىفإنهاالصلاحياتمنمزيد

كلتلزمتشريعاتإصدارالنيابيالمجلسوبوسعخاص،

.جديدةبأعباءبالقيامالمحليةالسلطات
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المحلىالحكممجالس

لمناقشةتجتملانتطام

تحصمهمةموضوعات

هذهتعقدماطقها.

فيعادةالاجتماعات

قاعةمثل،خاصةقاعات

)إلىهلمدينةبلدية

(.اليمين

فرضمث!مجالاتببعضالمركزيةالحكومةتختص

فلها،المحليةالسلطاتأما.والدفاع،الدخلضعريبة

مراقبةتشملمعينةمجايلاتفيواسعةصلاحيات

الترويحيةوالخدماتالعامةوالصحةوالإسكانالإعلانات

وتختص.أ!رى!االمدنوتخطهيطوالمدارسوالطرق

مناطقها.داخلالاحتياجاتبتوفيرالمحليةالسلطات

تد!ولا.منتخجةمجالسالمحليةالحكومةعلىتشرف

موظفونقراراتهاوينفذ.رواتبأصالمجاهدهالأعضاء

المحليالحكممحالسقراراتوتتوافهت.رواتبهميتقاضون

المركزية.الحكومةوممياسات،قوانينمع

ثلاثةمنالتمويلعلىالمحليالحكممجالستحصل

الحكومةلهاتمنحهالذيأسدعما:هى،رئيسيةمصادر

تملكهاالتىالعقاراتوإيجار،المحليةوالضرائب،المركزية

المحلية.السلطات

تاريخيةنبذة

فيالحكممفهومحصانعشرالميلاديالثانيالقرنخلال

أنهغير.الملكبيدتقعالسلطاتك!!أنعلىيقومإنجلترا

الكبيرالمجلسمعبالتشاورالسلطاتتلكيمارسكان

الاراضي.وملاكالكنيسةرجالمنيتكونأسذيا

هنريللملكالمجلصذلكاشتكىأم258عامفي

منمزيدايحتاجحينماإلاإليهميرجعلاأنهمنالثالث

يابيةمجالسعقدالملكمنطلبوا،لذلك.الأموال

نشوبوبعد.سنةكلمراتثلاتتعقد)مناقشات(

-المناقشات-المجا!عقدزيادةعلىالملكوافقمعارك

.الناسعامةعنممثلينبمشاركة

النبلاءكبارلدىظلتالحقيقيةاسملطةأنبيد

عهدبدايةمع-أم688عاموبعد.الخاصةوجيوشهم

المجلسيدفىالماليةاسحلطةأصبحت-الثالثوليمالملك

لملكنهالوزراء،رئيسالأولالوزيرمنصبوبرز،السيابى

العشرين.القرنأوائلفيإلارسميايثبت

وازدياد،الصناعىالنموأدىعشر،التاسعالقرنخلال

الانتخابىالنظامفيباصلاحاتالمطالبةإلى،السكانعدد

فتوسع.النيابيالمجلسفيالجديدةالصناعيةالمدنلتمثيل

الحكومة.بأعمالالناساهتماموزاد،التصويتحق

عامالتصويتحقالثلاثينلممنفوقالمرأةمنحط

كلفشملم9691عامالحق!ذاوتو!ئ.أم189

سنة.أ8عمرفوقالبريطانيينالمواطنين

منصبأهميةازدادت،العشرينالقرنأوائلوفي

العالميتينالحربينمشواتخلالخاصةالوزراء،رثيس
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سريعة.قراراتلاتخاذالماسةللحاجةنظرا،والثانيةالأولى

لويدديفيدالفترةتلكفيالوزاراترؤساءأشهرمنكان

ألاتصالاتوسائلتطورومع.تشرتشلوونستون،جورج

أضحى،الأخيرةالسنواتفيوالصحافةوالتلفازكال!ذاعة

وكانت.قبلذيمنالشعبعامةإلىأقربالوزرأءرئيس

الوزرأء.رئيسمنصبتشغلامرأةأولتاتشرمارجريت

،أم99و.9791عاميبين،الرشيدةقيادتهاخلفتوقد

حقق،ام799عاموفي.البريطانيالمجتمعفىعميقاأثرا

وأصبحالمحافظينحزبعلىكبيرافوزاالعمالحزب

العشرين.القرنفيوزراءرئيسأصغربليرتونيزعيمه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرؤوسضريبةالعمالحزبالأيرلنديةالاتحاديةالأحزاب

السوداءالعصاالاشتراكيالعما!حزبالسيا!ميةالأحزاب

التنفيذمأموريمقراطيلدانتخابالا

المجلسالبريطاليالمحافظينحز!الرلمان

الملكيتمورىمحلسالويجحزبستورمونتبرلمان

الوزراءمجلسالحكومةالتاخ

الملكيةالمحليةالحكومةالاتحادتشريعات

المملكةنبيلالبري!هانىالدستوراليمينحناح

البرلمانيالنظامالديمقراطيةالاشتراكيالحزب

الهانزاردالأحرارالديمقراطيونالديمقراطى

البيضاءالورقةالمجلسرئيسالتوريحزب

الوزراءرئيسالخضرحزب

الموضوعصرعنا

النيابي.المجلس-أ

الملكةأواسك-أ

اللورداتمجلص-ب

العموممجلس-ج

والمعارفةالحكومة-2

لحكومةا

الجلالة(صاحبة)أوصاحبمعارضة-!

النيابيةالانتخابات-3

الشاسية.الأحزاب-4

المحافظيرحزب-أ

أطالعماحزب-ب

الأحرارالديمقراطيينحزبح

النيابيالمجلسأعفاء-5

لوزراءارئش!-6

الملكةأوللملكالنصحتقديم-أ

الحكومةقيادة-ب

البلادتمثيل-خ

الوزراءمجلس-7

النيابىالمجلسعملكيفية-8

النيابيالمجلسعملمواعيد-دالتشريع-أ

النيابيةالسجلاتهـ-الضرائبإقرار-ب

الميزانيةمشروع-ح

لحكوميةائرلدواا-9

المحليةالحكومة-01

تاريخية.نجذة-11

أسئلة

النيابي؟المجلسسلطاتمنيحدالذيالوحيدالقيدما-أ

بدلك؟يقومومن؟البرلمانوحلواختتامبافتتاحنعنيماذا-2

؟اللورداتمحلصرئاسةيتولىمن-3

فيها؟التحكماللورداتلمجلصيجوزلاالتىالماليةالقوانيننوعما-4

النشط؟بالعضولعنيماذا-ء

ال!هل؟حكومةهيما-6

؟المتحدةالمملكةفىالانتخابيةالدوائرعددما-7

؟العموممجلسمداولاتفييدورماذا-8

؟البرلمانمنيستقيلأنللعضويتسنىكيفى-9

الوزراء؟لرئيعي!الرسميالسكنيقعأين-01

المدكةفنونتتيز.دئون،المتحدةالمملكة

وأسكتلنداالشماليةوأيرلنداإنجلترأمنالمكونةالمتحدة

المملكةفنونوتشمل.وعريقةرائعةتقليديةبأنهاوويلز،

الموسيقيةوالمسرحيةوالنحتالتشكيليالتصويرالمتحدة

.والأدب)الباليه(التعبيريوالرقصوالمسرحوالموسيقى

خاصةمجالسخلالمنالفنونهذهكلالحكومةوترعى

بدعموتقوم.مالمنيلزمهابمابإمدادهاوذلك،للفنون

وشركةا!للكىالقوميا!لسرحمثلالكبيرةالمسارح

الكتاببتدريبتقوموغيرهما.كماالملكيةشكسبير

فيالفنيةالمعارضوتقيم،والإداريينوالمصممينوالخرجين

المملكة.أرجاءكل

الئشكيليلتصويرا

فيبالتصويرالمتحدةالمملكةفىالتشكيليالتصويرتأثر

همالبريطانيينالتشكيليينالمصورينوأشهر،عامةأوروبا

وبنستبزوجورججينزبرهوتوماسكونستابلجون

اشتهر.بيكونوفرانسيسسذرلاندوجراهامنيكولسون

-أ)939الثانيةالعالميةالحرببعدعالمياالأخيرونالتلاثة

ام(.459

الملكيةالكليةوتعرضهالفنتقدمالتيالجهاتأهمومن

أيضا.وسابقينمعاصرينلفنابنمعارضتقيمالتىللفن

تيتصالةمثلللفنالدائمةالعرضصالاتإلىإضافةهذا

القرنمنذإنجليزلفنانينأعمالآتضمالتيلندنبمدينةللفن

فيالاسمبنفسصالةوهنالك.الميلاديعشرالسادس

.الميلاديالعشرينالقرنفنونتعرضليفربولمدينة

بتركيزهالبريطانيالتشكيليالتصويريت!يز.الخصائص

انتشاررغموالاتقانبالدقةوتحصف،الطبيعيةالمناظرعلى

أيضاالإنجليزيالتصويرويهتم.التجريديةالمدارس

التعبيرية.وبالقيمللعملالفنيةلالجوانب
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الألومميومسضحمتمتالوهوهيورتبارلاراعملسمجنحشكل

أصدد.كأال!يرةأخحاريةاأ!المحاأحدمنحالبايزين

والأسكتلنديالإنجليزيالتصويراعتمد.تاريخيةنبذة

عشرالثامنالقرنفىإلايزدهروأصم.كثيراالأوروبيينعلى

لتشملاللوحاتموضوعاتتوسعتحيث،الميلادي

والرسومالختلفةالرياضيةالأنشطةوتصويرالحيواناترسوم

ورغم.الشخصيةالرسومعلىقاصرةتعدولم.الجدارية

الموضوعاتهيالطبيعيةالمناظرظلتفقد،التوسعهذا

هذافيالإنجليزالفنانينوأشهر.والمتلقينالفنانينلدىالمحببة

وجوشواأم(،-788أ)727جينزبرهتوماسهمألمجال

-أ)757بليلثووليمأم(،297-1)723رينولدز

الرائعالرومانسيأم(185-1)775وتيرنرأم(،827

وديفيدم(،1-469)9188ناشوبولأضلوين،افي

علىمازالواالذينالإنجليزالفنانينأشهرم(1)379هوحشي

.الحياةقيد

الإنجليزيالتشكيليللتصويرالفنيالمستوىهبط

عشرالتاسعالقرنوبدايةعشرالثامنالقرنأواخر

الفنانينمنجماعةأم848عامتكونت.الميلاديين

نأوحماو!رفائيلعصرقبلماإخوةنفسهاسمت

بواقعيةترسموأن،وقوةحيويةالإنجليزيالفنتعطي

لوقتالاستمرارالفنيةالحركةلهذهيكتبولمأكثر.

عامالإنجليزيالفنىالناديحركةفأعقبتها.طويل

الذينالإنجليزالفنانينمنجماعةأسستهالذيأم886

المدرسةبأساليبوتأثروافرنسا،فيالفندرسوأ

ش!صءلاع*ك!!3

ريموددر.جوشواالسيرعم!!م!،سكوتكاروليناليدي

منوالتصويرالبراقةبالألوانتهتمالتىألانطباعية

ولكن.اليوميةالحياةشاعريةوتصوير،مباشرةالطبيعة

المدرسةهذهألمسالي!بتقليديكتفوالمالإنجليزالفنانين

التيالأوروبيةالمدارسكذلكوقلدوافيها،عدلوابل

والمستقبليةوالسيرياليةكالتكعيبيةلاحقاظهرت

وغيرها.والتجريدية

النحت

المتحدةبالمملكةتقامالتيالمهمةالمعارضكلتحتوي

ويشجعونه.النحتبفنالناسويهتم.نحتيةأعمالعلى

احتلالفترةففىبمالمتحدةبالمملكةطويلتاريخوللنحت

النحتمجالفىكثيرةأعمالصنعتملإنجلترا،الرومان

بجمالهالفترةتلكنحتوتميزالبارز.والنحتالمجسم

كتلك-كبيرة-مختلفةأحجامفىكانكما،ودقته

التيكتلك-وصغيرة-الحجرمننحتتالتىالأعمال

.والعظامبالعاجنفذت

منكثيرهجر،الميلاديالعشرينالقرنبدايةومنذ

الواقع،بتقليدتكتفيالتيالقديمةالأساليبالإنجليزالفنانين

بالتعبيرفاهتموا،الحديثةالمدارسأساليبيجربونوبدأوا

النحاتينوأشهر.الشبهوراءالجريوأهملواالمشاعر،عن

أم(،-959أ088)سيرجاكوب:همالإنجليزالمحدثين

.هيبورثوباربارامور،وهنري
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لموسيقىا

الفرقتقدمهاالتيالموسيقيةالحفلاتالإنجليزيفضل

مثلالبصريةالسمعيةالفنونمنغيرهاعلىالموسيقية

الاحتفالاتقاعةلندنفيوتوجد.الموسيقيةالمسرحية

وقاعة،العالمفيالمومميقيةالقاعاتأكبرمنوهي،الملكية

شمخص.الافلستةتتسعالتيالملكيةألبرت

منمختلفةمناطقفيتقاممولمميقيةاحتفالاتوهناك

أسابيعثلاثةيستمرالذيأدنبرةاحتفالوأشهرها،المملكة

،كبيرةموسيقيةفرقةعشرةإحدىوبالمملكة.عامكل

للغناءفرقبهايوجدكما.الصسغيرةالفرقمنكبيروعدد

غنائيةعروضاوتقدمام724عاممنذأنشئتالجماعي

عام.كل

السادسالقرنأواسطمنذعاش!الذيبيردوليمويعد

أوائلمنالميلاديينعشرالسابعالقرنبدايةوحتىعشر

وممن.بيرسلفهوالقدامىالموسيقيينأشهرأما.الموسيقيين

بيترالعصرهذافىالإنجليزالموسيقيينمنعالميةشهرةنال

وهاريسون،بنيترودنىورتشاردديفز،ماكسويل

بيرتويسل.

موسيقية()مسرحياتأوبراعروضلندنفيوتقام

وهناكمعا.وتسمعلتشاهدأولتسمعتسجلكثيرة

الإنجليزيةالوطنيةالشركةأهمهاللأوبراكبيرةشركات

الخاصةالأوبراحفلاتالمملكةفيالأقاليموتقيمللأوبرا.

وهناك.عامكلأسابيعثلاثةأولأسبوعينتعستمرالتيبها

الملكية،الباليهشركةمنهاإنجليزيةباليهشركاتخص!

وغيرهما.،الملكيالأوبرأوبيت

حيثشديدا،حبايحبونهالإنجليزفإن،المسرحأما

تقدمالتمثيلياتوبعضوغيرها.المسرحياتيشاهدون

وللمسرح.المدارسلتلاميذالتربويةالعمليةمنجزءا

ومن،الطويلتاريخهمناكتسبهاعالميةشهرةالإنجليزي

عشرالسادسالقرن-شكسبيرعهدمنذفيهيقدمماشسهرة

الوطنيالمسرحهوالإنجليزيةالمسارحوأشهر.الميلادي

شكسبيرشسركةومسرحأم،629عاماسرالذيالملكي

أعمالأالمسارحهذهكلوتقدم.الباربكانومسرح،الملكية

توجد.الختلفةالازمنةفيالموهوبينوللكتابلشكسبير،

أيضا.ونشطةعديدةمسارحالأقاليمفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المسرحأسكتلندا

المسرحيةإنجلترا

الموسيقىالأوبرا

الكلامسيكيةالمو!ميقىباليه

فن،السحتالتشكيليالتصوير

ويللرقصا

تختلفد.القالونيةالنظم،المتحدةالمملكة

حيث،المناطقباختلافالمتحدةللمملكةالقانونيةالنظم

وويلز،إنجلترا،منلكلمستقلقانونينظاميوجد

أيرلندافيالمحاكمونظام.الشماليةوأيرلنداوأسكتلندا،

فيكبير،حدإلىبه،المعمولالنظامنفسهوالشمالية

برلمانيسنهاالتيالقوانينتسريلا،ولكنوويلز.إنجلترا

ذلكعلىفيهانصإذاإلاأيرلنداعلىالمتحدةالمملكة

تماما،مختلفقانونينظامفلأسكتلندا،ذلكومع.صراحة

منوبالرغمإنجلترا.قوانينعنبمعزلتطورتقوانينهالأن

يجيزهاالتيالقوانينمنكثيرأسكتلندافيتسري،ذلك

أسبابإلىالفوارقهذهوترجع.المتحدةالمملكةبرلمان

تاريخ.،المتحدةالمملكةانظر:.تاريخية

القانونيةالأنظمةبينالقائمةالفروقمنالرغموعلى

نفسهاالعامةالمبادئتتبعجميعافإنها،المتحدةالمملكةفي

حكم،نفسهالوقتفىوتدعم،المواطنينحقوقتحميالتي

.القانون

للمواطنينالأساسيةالحقوق

لأحكاموفقاالحكومةتسيرأنالقانونحكميعني

شخصأيتدخلأنأيضا،،القانونحكمويعني.القانون

للمسؤوليةيعرضهممتلكاتهفيأوآخرشمخصحريةفي

ولاحكوميا.موظفاأوعاديامواطناكانسواء،القانونية

المسؤوليةمنأنفسهمإعفاءالعموميونالموظفونيستطيع

الرؤساء.أوامرينفذونكانواإنماأنهمبدعوى

يحاكمأنفيالحقشخصلكل.العادلةالمحاكمة

المبادئفمن.جريمةبارتكاباتهممتى،عادلةمحاكمة

حتىالشخصبراءةأفتراضالعامالقانونفيالجوهرية

الجنائية،المحاكماتوفي.العامالقانونانظر:.إدأنتهتثبت

.معقولشكأيدونوقوعهابإثباتإلاالتهمةتثبتلا

المواطنينمنمجموعةتقرر،الخطرةالجنائيةالقضاياوفي

مأمذنباالمتهمكانإذاما،المحلفينيسمون،المتحيزينغير

،القضاةأما،الواقعمسائلفيالمحلفونويقرر.مذنبغير

قرارهم،اتخاذالمحلفينوعلى.القانونمسائلفىفيقررون

يستخدمولا.المحكمةإلىالمقدمةالأدلةعلىبناءفقط،

.الصغرىالجرائملنظرالمنعقدةالمحاكماتفيالمحلفيننظام

هذهمثلفي-الجنائيونالقضاةيقرر،ذلكمنوبدلأ

بعضوفىلا.أمثبتتقدالتهمةكانتإذاما-الجرائم

قاضأماميحاكمأنبينالاختيارللمتهميجوزالقضايا،

نظاماستخدامويندر.جنائيينقضاةأمامأو،ومحلفين

المحاكمة.بمالمحلفونانظر:.المدنيةالقضايافيالمحلفين

المحكمة،أماممحاميمثلهأنفيالحقشخصولكل

عرضاموكليهمقضاياعرضإلىالدفاعمحاموويهدف
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علىحصولهممنوالتأكد،المتوفرةالوقائعضوءفىجيدا

لمموكليهمبأنالمحاموناعتقدفإذا.عادلةمحاكمة

موكليهم،عننيابة،فإنهم،عادلةمحاكمةعلىيحصلوا

أعلىمحكمةأمامألاستئنافبطريقالحكمفىيطعنون

ويجوز.خدماتهمنظيرأتعاباالمحامونويتقاضى.درجة

فيوليس،جريمةبارتكابالمتهمينللأشخاصأحيانا

مساعدةعلىالحصولالمحامينأتعابدفعمقدورهم

للشخصيمكن،المدنيةالقضاياوفي.مقابلدونقضائية

علىالحصول،العاديةالمهنيةالرسومدفععلىالقادرغير

دونذلككانسواء،القانونيةوالمشورةالقضائيةالمساعدة

وذلك،معينةلقضايابالنسبةمخفضةتكلفةلقاءأومقابل

القانونية.ا!لساعدةانظر:.دخلهبحعسب

شخصحريةعلىيوضعقيدأي.الشخصيةالحرية

ويعد.قانونيسببيبررهلمما،مشروعغيرعملايعتبر

أسام.االقانونفىالأساسيةاهبادئمنواحداالحكمهذا

الحرية.علىالمفروضةالقيودببعضالقانونيعترف،ولكن

إذا،أطفالهمعلىمعقولةرقابةمباشرةللوالدينفيجوز

للسلطاتويجوز.عشرةالتامنةعنتقلأعمارهمكانت

فيعصبيةبأمراضالمصابينالأشخاصحجزالطبية

عقوبةمنبمددالحكمللمحاكمويجوز.عقليةمصحات

وأأفعالبإتيانأوجرائمبارتكابيدأنونمنعلىالسجن

للمحكمة.تحقيرفيهاأقوال

منمعقولقدراستخدامشمخصلأيالقانونويبيح

شخصلأييجوزكذلك.حريتهتأكيدسبي!!فيالقوة

للحكمامدنيةدعوىيقيماأن،مشروعةغيربطريقةئعتقل

دعوىإقامةلهيجوزكماالخطأ،هذانظيربتعويضله

هىالشخصيةالحريةلحمايةالأهمالأداةأنغير.جنائية

اعتقاله.مشروعيةفيللنظرمعتقلبإحضارالقضائيالأمر

ويشملشخص،أيإلىالقضائيالأمرهذاتوجيهويجوز

الشرطة.أوسجن،أيمحافظأو،الداخليةوزير:ذلك

الإحضار.قانونانظر:

وأشحدثوا،أنفيالناسكلحريةتعنىالتعبير.حرية

الحدوديتجاوزواألاشريطة،يريدونمايطعواأويكتبوا،

فقدالحدود،هذهشمخصتجاوزفإذا.القانونرسمهاالتي

اسمبأو،العلنيةالفاضحةالأفعالأوالفتنةجرائميرتكب

تقصيريةمسؤوليةمسؤولآيكونأوالتشهير،أوالقذفأو

الضرر،الظر:النشر.بطريقالقذفأفعالعنبالتعويض

التشهير

سلميةبطريقةالاجتماعفيالحقتعني.التجمعحرية

باستطاعةأنههذايعنيولا.مشروعهدفأيلتحقيق

فيحقهناكفليس.يريدونمكانأيفيالتجمعالناس

معظمأنذلك.العامالويقفيمفتوحبتجمعالقيام

عليهايطهلقماوكثيرا،اصدنويسطفيتقومالللكيةالقضاءمحكمة

عشرينمنأكثرالباياتهذهفيويوجد.القانونمحاكماسمتسمطها

مح!صمة.

كذلك،،وللشرطة.المحليةللقوانينخاضعةالعامةالأماكن

تصلكها.أنالمواكبعلىيجبالتيالطرقتحديد

سلمية.ظلتطالمافقطمشروعةالاجتماعاتوتكون

المجتمعونيصبح،اجتماعلأيالسلميةالصفةانتفتومتى

ثلاثةتجمعفإذا.المشروعيخرالتجمهرلجريمةمرتكبينفيه

غايةلتحقيقالقوةاستعمالبقصدأكثرأوأشخاص

ويجوز.شغبجريمةفييدانونقدفإنهم،مشتركة

لتفريقهم.اللازمبالقدرالقوةاستعمالللسلطات

المتحدةالمملكةفيالقوانينمصادر

الشماليةوأيرلنداوويلز،إنجلترا،فيالمحاكمتطبق

،الإنجليزيالعرفيالقانونوقوأعد،التشريعيالقانونقواعد

القانونفتطبقأسكتلندامحاكمأما،الإنصافوقانون

جميعفيالمحاكمتطق،تقدمعماوفضلا.الألمسكتلندي

ذلكإلىدعتإذا،الدولىالقانونقواعدالبلادهذه

قانونأيمعالقواعدتلكتتعارضألابشرط،ضرورة

الدولي.القانونانظر:.وطنيتشريعى

القانونيةوالمبادئالقواعدمجموعة.العرفيالقانون

القضاةويطور.المحاكمأعرافعلىنشاتهافيتستندالتي

للقضاياحلولإلىالتوصلطريقعنالعامالقانونقواعد

بوجهحلولهميؤسسونفهمالمحاك!ا.أمامبالفعلالمعروضة

المحاكمفيسابقةقراراتمنالقضاةيصدرهماعلىعام،

الأحكاممجموعةفيالقراراتهذهوتنشر.درجةالأعلى

الوسطى.العصورانظر:.المتنوعةالقضائية
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تنشأالتيالقواعدمنمجموعة.الإنصافقانون

الوسطى،القرونففى.العرفيالقانونمعجنبإليجنبا

حاقماإصلاخفىيفلحونللاالذينالاشخاصكان

رئيسإلىيلجأون،العرفيللقانونوفقاضررمنبهم

فيومساعدوهالقضاء،رئيسوكان.لإنصافهمالقضاء

علىقراراتهميصدرونبعد،فيماالمطلقةالعدالهمحكمة

وفى.الانصافقانونلمبادئالشاملالمفهومأساس

ولا،ثابتةقواعدالمبادئتلكأصبحت،المناسبالوقت

القانونقواعدعنمنفصلةالإنصافقانونمبادئتزال

يأعلىالحصسول،اليوم،الناسبا!شطاعةأنهغير.العرفي

قطنونانظر:ذاتها.المحكمةمنالإصلاحنوعىمن

.الإنصاف

يصدرهاالتيالقوانينعلىيشتمل.التشريعىالقانون

المتحدةالمملكةفيللمحاكموليس.البرلممانانظر:.البرلمان

تشريعي.قانونأيمشروعيةمراقبةسلطة

تفويضإلىالحاضر،الوقتفي،البرلماناضطروقد

منيعانيهمابسبب،عديدةأخرىلجهاتالتشريعيةسلطته

للحكومةالبرلمانأباح،المثالسبيلفعلى.العملضغط

إصدارللوزراءوأباحالوزراء،مجلسمنأوامرإصدار

،المدنكمجالس،المحليةللسلطاتأباحكما،إداريةلوائح

علىالرقابةسلطةوللمحاكم.محليةقوانينإصدار

منتفويضبموجبالصادرةالتشريعيةالقوانينمشروعية

حكوميةجهةأنالمحاكملإحدىثبتفإذا.البرلمان

التيبالطريقةقانوناتصدرلمأوتفويضها،حدودتجاوزت

ذلكمشروعيةعدمإعلانفبإمكانها،البرلمانحددها

،الاختصاصحدودخارجصدرأنهأساسعلى،القانون

سلطاتها.حدودالجهةفيهتجاوزتأي

جميعيشملعاممصطلح.الأسكتلنديالقانون

وتطبق.الأسكتلنديةالمحاكموطبقتهاأقرتهاالتيالقوانين

يصدرهاالتىالتشريعيةالقوانينأسكتلندافيالمحاكم

قانونصدورقبلأسكتلندافيتطيقهاعلىوينصالبرلمان

فىالقضاءمحاكموتعترف.أم707سنةفيالاتحاد

مجالفيالأسكتلنديينالفقهاءبعضآراءبحجيةأسكتلندا

أواخرومنذ-أيضا،الأسكتلنديةالمحاكموتتقيد.القانون

التيالسابقةبالقرارات-الميلاديعشرالمسادسالقرن

انظر:.درجةالأعلىالأسكتلنديةالمحاكمقضاةيصدرها

.الأسكتلنديالقانون

القانونمهنة

كافةفيالقانونمهنةتنقسم،التقليديةالناحيةمن

بمارسترز،فئةهما:،فئتينإليالمتحدةالمملكةمناطق

وفئةألمحكتلندافىبالمحامينويسمون(المرافعات)محامو

بارسترزفئةولأعضاء(.الإجراءات)محاموسوليسيترز

محاكمجميعأمامالظهورفىالحقالمترافعينالمحامينأو

سوليسيتورزفئةأعضاءيمضيحينفي،الأعلىالدرجة

القانونيةالمشورةتقديمفيأوقاتهممعظمالامششاريين

كالوصايا،،القانونيةالمستنداتوتحضير،لعملائهم

والعقود.الحكر،وإيجارات،للملكيةالناقلةوالسندات

قانونيةمذكراتبتحضيرالمترافعونيقوم،ذلكومع

ادعاءأوجهتعرضالتيوهي،المرافعاتالمممعليهايطلق

المحامىويتناول.المحكمةأمامالعميلدفاعأوجهأو

المحامينأحدطريقعن،عادة،عملائهقضاياالمترافع

بالإضافةمستعاراشعراالمترافعونويرتدي.الاستشاريين

أحيانوفى.المحكمةأمامظهورهمعند،المحاماةعباءةإلى

الخبرةذويمنالمترافعينالمحامينكباريختار،أخرى

الملكة.محاميلقبعلىللحصولالحريرلبسالواسعة

الملكةمحاميلأنالاسمبهذاالعمليةهذهسميتوقد

ويتخصص.المحكمةأمامالحريريةالمحاماةعباءاتيرتدون

معينفرعفي،المألوفبحسب،الملكةمحاميمنأي

وبصحبتهالمحكمةأمام،عادةويظهر،،القانونفروعمن

باسمالملكةمحاميويعرف،المترافعينالمحامينصغارأحد

مذ!راتإعدادفيدورهينتهيالصفةوبهذهالرائد

قضاءباستطاعتهيكونولهذا،الإجراءاتوأوراقالدفاع

مجالوفيللمرافعةالحضورفيوقتهمنالمزيد

المتخصصة.الاستشارات

أعضاءالممرافعينالمحامينيعتبرجميعوويلز،إنجلترافى

المحامينوجمعيات.المحامينجمعياتمنواحدةفيم

،جرايوجمعية،تمبلومدل،تمبلإنر:هي،الاربع

مساحةفيالجمعياتهذهكلوتوجد.لنكولنوجمعية

ولكلالقضاء.محاكممنوقريبا،لندنبوسطصغيرة

.الأخرىوبناياتهاومكتبتهابها،الخاصةقاعتهاجمعية

مشتركة،مكاتبوهي،المحامينمكاتبمعظموتوجد

الطلابقبوليتمانوقبلنفسها.الجمعياتمبانىفي

مترافعين،محامينبذلكيصبحوالكي،المحاميننقابةفي

فيالعشاءوجباتمنمعينعددتناولعليهميجب

ولأجل.الاختباراتاجتيازإلىبالإضافة،جمعيتهم

يعملأنالمترأفعالمحامىعلىشعين،المحاماةمهنةممارسة

هذهأعضاءأحدلدى،التمرينتحتمحامياعاملمدة

الاستشاريينالمحامينجميعويعتبر.المتمرسينالفئة

أعضاءيصبحواكي،وعليهم.القانونجمعيةفىأعضاء

اجتياز،استشاريينمحامينبوصفهممؤهلين

لدىتقريبا،عامينلمدةالعملإلىبالإضافة،الاختبارات

العملى.التدريبفترةوهيألاستشاريينالمحامينأحد

.الإجراءاتمحاميانظر:
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المحاكمنظام

الكبيرةالمدنفيجلساتهاالقضاءمحاكماتعقد

لتتحققوذلك،المتحدةالمملكةمناطةىكافةفيأ!سغيرةوا

تلكتسويةكيفيةولتقرر،بالمنازعاتالوقاؤإلمتصلةمن

القضايافيالحكمولضمان.عادأصةبويقةالمنازعات

هناكي!شمالمعلنا،جلساتهاالمحاكمتعقد،عادلةبطريقة

أسرارعلىالقضيةتنطويأو،القضيةفيمتورطونأطفال

تمسمىالتيوهى،المحاكمبعضوتختص.الدولةتهما

محاكموهناكوحدها.الجرائمفيبالنظر،الجنائيةالمحاكم

فيبالنظرفقط،،تختصا!لدنيةالمحاكمتسمى،أخرى

فيبالن!تختصالمحاكممنكثيراأنغير.المدنيةالقضايا

مخالفاتعلىوإماجنائيةمخالفةعلىإماتنطويقضايا

الجريمة.،المحكمةانظر:.مدنية

مرةلأوأأعضيةاعليهاتعرضالتىالمحكمةتسمى

تنعقدوعندما.أولىدرجةمحكمةأو،الموضوعمحكمة

الاستئنافية،المحكمةتسمىفانهاالعشئناف،لن!محكمة

وويلز،إنجلترا،فيالمحاكموتطبق.الاستئنافمحكمةأو

القانونوقواعد،التشريعيالقانونقواعدالشماليةوأيرلندا

فتطبقأسكتلندافيالمحاكمأما.العدالةوقواعدالعام

.الأسكتلنديالقانون

قضاةيفصلوويلز،إنجلترافي.الصغرىالجرائم

جسامة.الأقلالجرائمفيالصغرىالمحاكمقفاةوالأمن

ويجلس.الصغرىالجرائممحاكمالمحاكمهذهوتسمى

جنائيةمحكمةهيئةفيقضاةأوخمسةأربعةأوثلاثة

القانونرجالمنليسواأغضاةاهؤلاءومعظم.صغرى

موظفالمحاكماهذهجلساتيحضروعموما،.المدربين

كاتبومهمة.المحكمةكاتبيسمىقانونيا،تدريبامدرب

،القانونمسائلفيللقضاةالقانونيةالمشورةتقديمالمحكمة

الجرائممحاكموقضاة.العقوباتوتقرير،والإحراءات

،أعمالمنيؤدونمانظيررواتبيتقاضونلاالصعغرى

إلىبالإضافةيتكبدونهاالتيالمصروفاتلهمتدفعوإنما

أعمالهممندخلمنفقدوهعمالهمتعويضاخاصةعلاوة

الصلح.قاضيانظر:.المنتظمة

فقط.إداريةسلطاتالشماليةأيرلندافيالأمنولقضاة

.الصغرىالجرائمفىالمقيمونالقضاةويفصل

الجرائممحظمفيالثريف!ما!أسكتلندا،وفي

انظر:.المدربينالقانونرجالمنوالشريف.الصغرى

والبيليف.الشريف

بلفاست،مثلبريطانيا،فيالكبيرةوللمدن

صغرىجرائممحاكم،ولندن،وليفربولوجلامعجو،

رجالبينمنفردقاضمنهاكلفييجلسخاصة

الأعمالنظيرروأتبالمحاكمهذهقضاةيتقاضى.القانون

يؤدونها.التي

محكمةالمتحدةالمملكةمناطقلكل.الخطيرةالجرائم

.الخطيرةالجرائمفيالفصلاختصاصهاضمنيدخلعليا

فقط،أسكتلندافيالعلياالجناياتمحكمةوتختص

فيالعاليالقضاءولمحكمة.الجنائيةالقضايافىبالفصل

علىالملكةمجلعردأئرةوتشرفدوائر.ثلاثوويلزإنجلترا

الجنائية.القضايابعض

علىتعرضالتيالقضايافيالعلياالمحكمةقضاةينظر

فيوكذلك،الختلفةالمقاطعاتعواصمفيالمركزيةالمحاكم

كانت،7191سنةوحتى.بالأقاليمالتقاضيجهات

تسمىالشماليةوأيرلنداوويلز،إنجلترا،فيالإقليميةالمحاكم

امتبدلتوقدالعليا،للمحكمةالتابعة*الدوريةالمحاكم

لمحاكمويجوز.التاجمحاكموويلزإنجلترافيالمحاكمبهذه

وتتمتعللانعقاد.مناسبمكانأيفيتنعقدأنالتاح

لمدينةبالنسبةالتاجمحكمةبسلطاتيلىاولدمحكمة

.لندن

فيللنوالعلياالمحكمةقضاةمنالتاجمحاكمتنعقد

أخرىلطائفةبالنسبة،ألمحاكمهذهوتنعقدالقضايا.بعض

محاكمقضاةمنأو،الدائرةقضاةمنالقضايا،من

داخليتنقلونمتفرغونقضاةهمالدائرةوقضاة.الأدتمالم

الأعضاءمنفهم،الأقاليممحاكمقضاةأماالقطر.

ويعملون،الاستشاريينأوالمترافعينالمحامينمنالمتمرسين

محكمةقاضييصحبأنويجوز.متفرغينغيرقضاة

التاجمحاكمأنشئتوقد.الصلحقضاةمنعددالتاج

وفيأم.719سنةفيالصادرالمحاكمقانونبموحب

محاكمأمامفيهالي!الكبرىالجرائمكانت،السابق

تشابهكانتمحاكموهى.سنويةربعدوراتفيالأقاليم

.التاجمحاكم

منوالإناثالذكورهمالأحداث.الأحداثجرائم

وتختص.عشرةالسابعةسنيبلغوألمالذينالأطفال

محاكموويلزإنجلترافييرتكبونهاالتيالجرائمفيبالفصل

وتسمى،الأحداثمحاكمتسمىخاصةصغرىجنايات

محكمةفيويجل!مى.الأطفالمحاكمأسكتلندافي

معا.الجنسينمنيكونوأأنيجب،قضاةثلاثةالاحداث

أماممفتوحةليعستالأحداثمحاكمأماموالمحاكمات

الجمهور.

أيةأمامإدانتهتتمالذيللشخص.الجنائيةالاستئنافات

محكمةأمامالاستئناففيعموما،،الحقجنائيةمحكمة

فىيرغبالذيالضخصمنيطلبقدولكن.أعلى

نأ،قانونيةمنهاأكثر،واقعيةلمسألةبالنسبةالاستئناف

الأعلى.المحكمةمنبذلكإذنعلىأولآيحصل
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إنجلترا،فىالمقاطعاتمحاكمتختص.ا!لدنيةالمحاكم

المدنيةالمطالباتفيبالنظرالشماليةوأيرلنداوويلز،

فيالمطالباتهذهمثلفيبالنظروتختص.الصغيرة

محاكمتتبعولا.شريفيترأسهامحاكمأسكتلندا

فيالع!دمحاكمتتبعهوإنمابتاتا،المحلفيننظامالمقاطعات

الهامة.القضايا

البتفىأسرعالعمدومحاكمالمقاطعاتومحاكم

بأقلذلكفيتتقيدانهاكماالعليا،المحاكممنالقضايافي

الرئيسيةالمدنمعظمفيوتوجد.الإجراءاتمنقدر

كثيرويتولى.شريفيتراسهامحاكمأومقاطعاتمحاكم

بأنفسهمالمحاكمهذهأماممنظورةبقضاياالمعنيينالناسمن

دونحججهموتقديم،بقضاياهمالمتصلةالوقائععرض

بمحامين.ذلكفيالاستعانة

وكذلك،وبلفاستلندنفيالعلياالمحاكموتختص

مكانأيفيمحاكماتيعقدونالذينالعلياالمحكمةقضاة

مطالباتعلىتنطويالتيالقضاياجميعفيبالفصلآخر،

ويجوز.الشماليةوأيرلنداوويلز،إنجلترا،فيتنشأكبيرة

القضايافيالنظرلندنفيالعلياالمحكمةدوائرمندائرةلأية

وأالعلياا!لدنيةالمحكمةتفصلأسكتلندا،وفى.المدنية

محكمةباعتبارهاالهامةالمدنيةالقضايافيالعمدمحاكم

عشرأربعةالعلياالمدنيةالمحكمةفيويوجد.درجةأول

الخارجية.الدائرةمستشارييسمونمستشارا

منإن،عامةبصفة،القوليمكن.المدنيةالاستئنافات

محكمةأمامالاستئنافمدنيةقضيةفيالخاسرالطرفحق

بالاستئنافويسمح.القانونأوالواقعلمسائلبالنسبةأعلى

ضخمةبمبالغارتباطهاحالةفيفقطالواقعلمسائلبالنسبة

أيرلندافيخاصةاستئنافمحاكموتنظر.الأموالمن

غيرها.دونالمدنيةالامشئنافاتفيوأسكتلنداالشمالية

فىبالفصلمختلفةمحاكمتختص.الإداريةالمحاكم

إلىالناسيلجأقد،المثالسبيلفعلى.الإداريةالمنازعات

بتحديديتعلقفيمامنازعاتهملتسويةالإيجاراتمحاكم

تسويةمحكمةإلىيلجأونوقد،المناسبةالإيجاريةالقيمة

!المعاصظتصةاتالمطابىتلتسويةالتقاعدمعاشات

مماثلةالمحاكمهذهبعضفىالتقاضيوإجرأءأت.الحكومية

المحاكمهذهوبعض.العاديةالمحاكمفيبهمعمولهولما

الاخربعضهاأنحينفي،الإجراءاتبتلكتمسكاأقل

ويجوز.المووحةالقضايانظرفيبالمراسلاتكليايكتفي

أمامالمحاكمهذهقراراتفيبالاستئنافالطعنللمتقاضين

بالنسبةولكنالعاديةالمحاكمأمامأو،أخرىإداريةجهات

فقط.القانونلمسائل

المحامينمنلأييجوز.والمحلفونوالقضاةالمحامون

-الإجراءاتمحامى-الاستشاريينالمحا!نأوالمترافعين

الجنائيةكالمحاكم،الأدنىالمحاكمفيالدعاوىأطرافتمثيل

المحامينبعضويسمىالعمد.محاكمأو،الصغرى

ويحق.القانونيينالوكلاءباسمأسكتلندافيالامششاريين

العليا.المحاكمفيمحامينالعملالمحاميننقابةلأعضاءفقط

المحاميننقابةاسمالأسكتلنديةالمحاميننقابةعلىويطلق

أيضا.

نقابةأعضاءبينمن،عادةالعلياالمحاكمقضاةتعيينيتم

فيالحالهوكماألمحلفينهيئةأعضاءبينمنأو،المحامين

وقضاةالأقاليممحاكمقضاةتعيينويجوزأسكتلندا،

الاستشارش.المحامينبينمنالدائرة

يفصل،محلفينوهيئةقاضياتضمالتىالمحاكموفي

الإثباتقواعدويطبق،القانونمسائلكافةفيالقاضي

لهيئةعاماتوجيها،أيضا،القاضيويصدر.والإجراءات

الجنائيةللقضاياوبالنسبة.الواقعبمسائليتعلقفيماالمحلفين

ضمنوذلكتوقيعها،يتعينالعقوباتأيالقاضييقرر

.البرلمانمنالصادرةالقوانينوضعتهاالتيالحدود

الجنائيةالقضايافيالفصلعمليةفيالمحلفونويشارك

فىالمحلفونويفصل.المدنيةالقضايامنقليلوفيالخطيرة

تقديربمهمةيضطلعونأيضاوهم.الواقعمسائلجميع

الذيللطرف،المدنيةالقضايافيدفعهالواجبالتعويض

أفرادبينمنالمحلفيناختيارويتم.لصالحهالحكميصدر

.المحلفون:نظرا.الجمهور

القانونيينالموظفينكبار

القانونيينالمستشارينكبارهمالقانونيينالموظفينكبار

فيالقانونيينالموظفينوكبار.المتحدةالمملكةلحكومة

،العامالنائبهما:الشماليةوأيرلنداوويلز،إنجلترا،

المحاميفهما:أسكتلندافيأما،العامالنائبومساعد

لكبارالكاملوالوصف.العامالمحاميومساعد،العام

.القانونيونالبريطانيالتاجموظفوهوالقانونيينالموظفين

العامالنائبوويلز.إنجلترافيالقانونيينالموظفينكبار

نقابةرئيس،كذلكوهو.القانونيينالموظفينكبيرهو

النائبالوزراءمجلسرئيسويرشمح.البريطانيينألمحامين

الذينالمحاميننقابةأعضاءبينمنباختيارهوذلك،العام

تعيينحينئذالملكةأوالملكويتولى.الحكومةيؤيدون

العامالنائبويعتبر.العامالنائبمنصبلتوليالمرشسح

العموممجلسفيالحكومةباسمالرئيسىالرسميالناطق

بمنصبهالعامالنائبويحتفظ،القانونيةبالشؤونشعلقفيما

قائمة.اختارتهالتيالحكومةاستمرتطالما

فيالبريطانىالتاجمساعدهأوالعامالنائبيمثل

علىأيضئا،العامالنائبويشرف.الهامةالقانونيةالدعاوى

الدعاوىوتباشر.العامالمدعيبهايضطلعالتيالمهام
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الجنائيللادعاءالتاجإدارةتسمىجهةإنجلترافيالجنائية

كلمباشرةأحاماالنائبوعلى.العامالمدعيويرأسها

تأثيرعنوبمنأىبنزاهةالجنائيةبالدعاوىالخاصةالمسائل

الحزبية.السياسات

بهايتمالتينفسهابالطريقةأمحامأالنائبمساعديعين

ومساعد.العامللنائبمرؤوساويعتبر،العامالنائبتعيين

فيعضو-العامالنائبمثلذأصكفيمثله-العامالخائب

مساعدوينوب.المترافع!تالمحامينمنعادةويكون،انبرلمان

عندماأومتغيبا،يكونعندماالعامالنائبعنالعامالنائب

بذلك.القيامفييفوض

،ومساعدهالعامالنائبإلىبالإضافة،الحكومةوتعين

رئيسيةحكوميةمصلحةول!ول.القانونرجالمنكثيرا

التيالحكوميةللمصالحويم!ش.القانونيونمستشاروها

المضورةعلىتحصلأنقانونيونمستشارونلديهاليس

أ!امة.اللخزانةأغانونياالمستشارمنالقانونية

كان،الشماليةأيرلندافىالقانونيينالموظفينكبار

برلمانفيعضؤاالشماليةأيرلندافيالعامالنائب

التيلتلكمماثلةوظيفيةأعباءلهوكانت،معتورمونت

سنةوفيوويلز.إنجلترافيأحاماالنائبدهايضط!

الشمالية،أيرلندافيالمحليةالحكومةإيقافتم،أم729

وويلزإنجلترافيالعامالخائبتولى،الفترةتلكوخلال

الشمالية.بأيرلنداالخاصالعامالنائبسلطاتمباشرة

الموظفون.أسكتلندافيالقانونيينالموظفينكبار

العامونالمحامونهمالأسكتلنديونالقانونيون

فيالقانونيينالموظفينكبارلعيينويتما.ومساعدوهم

ذلكفيشأنهم،المحاميننقابةأعضاءبنمنأسكتلندا

الموظفينكباريتغيرالإنجليز.القانونيينالموظفينكبارشأن

هوالعاموالمحامي،الحكومةلتغييرالأسكتلنديينالقانونيين

المحاميويباشر.الأسكتلنديينالقانونيينالموظفينكبير

الدعاوىجميعالعامالمحاميم!صبمنعضوأيأو،العام

الذيإنجلترافيالعامللنائبوخلافاأسحتلندا.فيالجنائية

نقابةيرأسلاالعامالمحاميفإنالإنجليزالمحاميننقابةيرأس

!رلونأسكتلندافيفالمحامونأسكتلندا.فيالمحامين

العميد.اسمعليهيطلقالذي،رئيسهمانتخاببأنفسهما

الدولة.منرواتبمنهماكلويتقاضى

وكيليسمى،قانونيموظفيتولىأسكتلندا،وفي

دونالجنائيةالقضايافيالأوليةالتحقيقاتكلالنيابة

كافيةالمتهمضدالأدلةكانتإذامالتحديدعلنيةجلسات

المحكمة.الىأستهلإحا

تاريخيةنبذة

لكلكان،الميلاديعشرالحاديالقرنأواخرفي

القضايافيتفصلالتيمحكمتهاإنجلترافيومقاطعةمدينة

كان،ولكن.المحليةوالأعرافأطقوانينوفقاعليهاالمعروضة

المحاكمأمامالقضايافيينظرونأيضا،،الملكموظفو

قانونىلنظاموفقاالقضايافيتفصلكانتالتيالملكية

)غيرالعامالقانونتطقالمحاكمتلككانتفقدموحد.

التشريعي.والقانون(المكتوب

بالتخصصبدأواقدكانواالملكيينالقضاةإنوحيث

محاكمثلاثأخذتفقدالقضايا،منمحددةأنماطفى

العام!الدعاوىمحكمةف!صانتالظهور.فىمختلفة
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بينالمدنيةالمنازعاتلتسويةوستمنسترمبنىفيتنعقد

فيالملكتتبعالملكمجلسمحكمةوكانتالأفراد.

القضايافيوتفصل،الجنائيالقضاءعلىوتشرف،أسفاره

محكمةوكانتخاصا.اهتماماالملكيوليهاالتيالمدنية

الأمر،بادئوفيوستمنستر.مبنىفيتنعقدالماليةالشؤون

فيولكنها،،الضرائبقفمايافيتنظرالمحكمةتلككانت

كثيرعددفيبالنظرالمحاكمتنافسصارت،لاحقوقت

الثلاثةالمحاكمهذهمنقضاةأخذوقد.المدنيةالقضايامن

والجنائيةالمدنيةالقضايافيللفصلالأقاليمعلىيطوفون

القضاةأولئكأخرجأن،ذلكنتيجةمنوكانمحليا.

القديمة.العرفيةالمحاكمولايةمنالقضايامنكثيرا

محكمةبدأت،الميلاديعشرالخامسالقرنخلال

لمالتىالقضايافيالن!إدىفاتحهتالتطور،فيالعدالة

وفى.مناسبباصلاحفيهاالعامالقانونمحاكمتقض

هذهفييجلصرالذيهووحدهالقضاءرئيسكان،البداية

آخرونموظفونهناككانلاحقةفترةفىأنهغير.المحكمة

محكمةوكانت.قضاةبصفتهمأيضا،فيها،يجلسون

العدالةأي،العدالةمبادئأساسعلىقضاءهاتبنىالعدالة

ثابتة.قواعدبعد،فيما،المبادئهذهوأصبحت.الطبيعية

دائرةفيالثلاثالعرفيالقانونمحاكماندمجت

تمالتيالعاليالقضاءبمحكمةالملحقةالملكةمجلس

الصادرينالقضائيالنظامقانونيبموجبحديثاإنشاؤها

،القانونانهذانوألغى.ام875وسنةأم873سنةفي

العدالة،محكمة:هيبذاتها،قائمةكانتمحاكمأيضا،

والمحكمة،الطلاقومحكمة،والتركاتالوصاياومحكمة

العليابالمحكمةدأئرتينمنهابدلاوأقاماالأميرالية،البحرية

والطلاقوالتركاتالوصاياودائرة،العدالةدائرةهما:

سنةوفي.الوصيةإثباتانظر:.الأميراليةوالبحرية

وصدر.الجنائيةألاستئنافمحكمةالبرلمانأنشأأم،709

وومئ،المحكمةهذهألغىام669سنةفىجديدقانون

ذلك،منبدلاالاستئنافمحكمةاختصاصدائرةمن

سنةوفي.الجنائيةبالاستئنافاتخاصةدأئرةلتضم

والطلافوالتركاتالوصايادائرةألغيتام،719

الأحوالدأئرةبيناختصاصهاووزع،الأميراليةوالبحرية

القديمتين.والدائربنحدشاالمنشأةالشخصية

فيالمحاكمنظمت،الميلاديعشرالسادسالقرنوفى

التنطمهذايزالوماإنجلترا.فيالمحاكمغرارعلىأيرلندا

الشماليةأيرلنداأنشأتفقدوويلز.إنجلترأفينظيرهيماثل

سنةفى،أقامتفقدأيرلندا،جمهوريةأما.واحدةدائرة

لمحاكمها.مستقلانظاما،أم619

فيأسكتلندافيرسمياالعلياالمدنيةالمحكمةأنشئت

.ام532سنة

.أم672سنةفيالعلياالجغاياتمحكمةأنشئت

الوسطى.العصورإلىالعمدمحاكمنشأةتاريخويرجع

سنةفيوأسكتلنداإنجلترابينالاتحادقانونصدورومنذ

المدنيةالمحكمةمنالصادرةالأحكامصارت،أم707

.اللورداتمجلسأمامفيهاللطعنقابلةالعليا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإجراءاتمحا!الإحضارقانونالحريمة

الوفياتمحققالأسكتلنديالقانونالشرطة

المحكمةالإنصا!قالونوالبيليفالشريف

المحلفودالرفيالقانونالصلحقاضي

القانونيةالمساعدةالمدنىالقانونالنحومقاعة

النيالةوكيلالمحاكمةالقانون

فوعالموعناصر

للمواطنينالأساسيةالحقوق-ا

التعبيرحرية-جالعادأ،المحاكمة-أ

التحمحرية-دالشخصيةالحرية-ب

المتحدةالمملكةفىالقوانينمصادر-2

التشريعيالقانونحالعرفيالقانون-أ

الأسكتلمديالقالون-دالعدالةقواعد-!

القانونمهنة-3

المحاكمنظام-4

المدنيةالمحاكمهـ-الصغرىالجرائم-أ

المدنيةالاستئنافات-والحطرةالجرائم-ب

الإداريةالمحاكم-زالأحداثجرائم-خ!

والمحلفودوالقضاةالمحامود-حالجنائيةالاستئنافات-د

القانونيين:الموظفينكبار-5

وويلزإنجلترافيالقانونيينالموظفينكبار-أ

الشماليةأيرلندافيالقالونيينالموظفينكبار-!

أسكتلندافىالقانوني!الموظنيكبار-ج

تاريخيةنبذة-6

-0521هـ،329-846)ولةلدا،لمملوكيةا

عقبالمماليكأسسهادولةالمملوكيةالدولةأم(.517

الأيوبيينسلاطيناخرفجأةماتعندما.الأيوبيةالدولة

الدرشجرةزوجهتكتمت،أيوبالديننجمالصالحالملك

فرنساملكمعحربفيكانتمصربلادلانالخبر،على

.والمنصورةدمياطفيجيشهوأبيدهزمالذي،التاسعلويس

لينقذشاهتورانزوجهاابنالملكةالزوجةاستدعتثم

يستأثرأنحاول،الصليبيينمنالبلادأنقذفلماالبلاد،

بمساعدة-نفسهانصبتثمالدر،شجرةفقتلتهبالسلطة

عزكبيرهمالمماليكواختارمصر.علىملكة-المماليك

البلاد،شؤونإدارةفيالملكةبمساعدةليقومأيبكالدين

لهوتنازلت،أيبكبعزالدينالملكةفتزوجتالأمروتطور

النساء،ولايةفيشرعيحرجلأيتفاديا،السلطةعن
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انظر:الوضئ.هذأفيوالناسالعلماءتكلمعندماوبخاصة

.الإسلامفيالمرأة

المماليك،منالحكمتولىمنأولالدرشجرةكانت

تنازلتعندماجاءت،الدولةلهدهالحقيقيةالبدايةأنإلا

بالصلطةأيبكعزالديناستأثر.أيبكالدينلعزالدرشجرة

كلسلبتبأنهاالدرشجرةشيهاأحست،سنواتلسبع

امرأةمنعليهاأيبكالدينعززواجكضباوزادهاسلطهاتها،

بابنفعلتمثلما،وقتلتهمؤامرةفدبرت،شابةأخرى

لكبيرهمثأراالمماليكقتلهاماسرعانولكن.الأولزوجها

أيبك.عزالدين

الملماليكدولة:قسمينإلىالمملوكيةالدولةانقسمت

يسكنونهاكانواالتىالروضةجزيرةإلىنسبة،البحرية

هـ،648-397مشةبينوحكمت.النيلعلىوالمطلة

إلىنسبةالبرجية،المماليكودولة،أم93.-أ025

قضىحتىوحك!تيقطنونها،كانواالتىالقلعةأبراج

هـ239سنةالعتمانيالأولسليماالسلطانعليهم

.أمءا7

عزالدين:البحريةالمماليكدولةملوكأشصمنكان

أشهرم!وكان.قلاوونوالمنصورديبرسوالظاهرأيبك

قنصوهوآخرهم،برقوق:البرجيةالمماليكدولةملوك

.الغوري

فقد.التارلإلإسلاميفيهامبدورأجكالمماقام

انظر:عين.جالوتعينمعركةفيالمغولىالزحفصدوا

الغزوصفحاتآخرأيديهمعلىوطويت.موقعة،جالوت

منلقرنيناستمرالذي،أم2!1هـ،096عامالصليبي

.الزمان

ف!!ردامأم(.494-1)043هاس!ممليئج،

النصرانيةلوحاتهإلىشهرتهتعود.الزيتيةاللوحاتيرلمحم

الملائكةوحولهماوابنهاالعذراءالسيدةعنوخصوصا

لائقغيرفنياعبثا-الإسلاميالتصورفي-هذاكان)وإن

والأشمياءللملائكةمرفوضاوتجسيداالمقدسةبالشخصيات

.للشخصياتبرسوماتهأيضااشتهركما(.الغيبية

تح!يفهيوالهدوء.ممليئبالطلاوةلوحاتتتميز

اللمساتفيهاتظهرأندونلكنبتفصيلدينيةقصصا

النمطيةالخاصياتهذهبينجممملينجوقد.المثيرة

القديم.الأوروبيأحشمالياالفناتجاهاتوبينالشخصية

قديكونأنيمكنالذيفيدنديرفانبروجيرمملينجتأثر

ضريحتزينالتيالصغيرةاللوحاتوتعتبر.معهعمل

أضعهروبلجيكابروغسفيأورسولاللقديسالمدخر

لكنهبألمانيا،شلعيغنشتاتفيمملينجعولدممليئ.لوحات

بروعس.فيحياتهمعظمقضى

نيابةبالفتحةيجرمعرباسمالصر!منالممئوع

قسمين:إلىالمعربالاسمينقسم.دشروطالكسرةعن

الالحممآخرتلحقلمماكنة)نونالتنوينآخرهيلحققسم

آخرهيلحقالذيالاسمويسمىووقفا(خطاوتفارقهلفظا

لايلحقوقسم.مواظببكراإننحو:،المصروفالتنوين

زارنانحو:،الصرفمنالممنوعويسمى،التنوينآخره

يوسف.

علامتهتكون،معرباسمأصصرفامنفالممنوع

والرحمةالعدلبينعمرجمعنحو:،الرفعحالفيالضمة

الكسرةعننيابةالفتحةعلامتهوتكون.صورةأروعفي

الدولةتأسيسفيالأكبرالفضللعمرنحو:الجر،حالفي

لأمنمجرداالصرفمنالممنوعكالىإذاهذا،الإسلامية

إذاأما.المتقدمةالثلاثةالأمثلةفيعمرمثل،والإضافة

فىالظاهرةالكسرةعلامتهفتكون،أضيفأو،بألاقترن

العدومواقععلىالقنابلقاذفاتتنقضنحو:الجر،حال

فتد!!ا.

منصفة(أو)علماالاسميمنع.الصرفموانح!

ذلك:توضيحيليوفيماعلتينأو،لعلةالصرف

مكةنحو:مؤنثا،علمايكونأن.لعلتينالصرفمنع

فيجوز،الوسطساكنثلاثياكانإذاإلا.المسلمينقبلة

وأ،المنزليالتدبيرتجيدنوفنحو:الصرفمنومنعهصرفه

المنزلى.التدبيرتجيدنوف

كانإبراهيمإننحو:أعجميا،علمايكونأنأو

نحو:،صرفهفيجبالوسطساكنثلاثياكانإذاإلا،أمة

.331:الصافات!المرسلينلمنلوطاوان)

نحو:مضيدتان،ونونألفاخرهنييكونأنأو

رائعة.بطوليةمعركةشدوانجزيرةشهدت

البحرعلىثغرينبعنحو،الفعلوزنعلىيكونأنأو

الأحمر.

فيكوكبزحلنحو:فعل،وزنعلىيكونأنأو

الشمسية.المجموعة

حاضرةبعلبكنحو:مزجيا،تركيبامركبايكونأنأو

قديمة.

فعلانوزنعلىكانتإذاالصرفمنالصفةوتمتخع

.جوعانوجاريشبعانأبيتلانحو:،فعلىمؤنثهالذي

هـاذا)نحو:،أفعلوزنعلىصفةالاسميكونأو

.86السماء:ردوها!أومنهابأحسنفحيوابتحيهحييتم

آحادمنمصاغةومفعل،فعالوزنعلىكانتإذاأو

مثدىالنساءمنلكمماطابفانكحوا):نحوالأعداد،

.3النساء:!ورباعوئلات

أومريضامنكمكانفمن)نحو:فعل،وزنعلىأو

.481:البقرةأحر!أياممنفعدةسفرعلى
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الصرفمنالاسميمنع.واحدةلعلةالصرفمنع

،مقصورةتأنيثبألفمختوماكانإن،واحدةعلةلوجود

وأ.المعدودينالجاهليةشعراءمنسلمىأبىبنزهيرنحو:

العصرفىنبغنحو:،ممدودةتأنيثبالفمختوماكان

منتهىصيغةعلىكانأو.كثيرونشعراءالحديث

منأشفدتولخو:،منيرةمشاعلالعلماءنحو:،الجموع

الصرفمنالممنوعيصرفوقد.متعددةمصابيحإضاءة

قولهمثل،لغويةلأسبابوالإضافةألمنمجردوهو

وأغلالاوسعيرا!سلاسلاللكافرينأعتدناإنا):تعالى

الإتباعهنا)سلاسل(صرففيوالسبب4.:الإنسان

)أغلاللآ(.معلتزدوج

.الكيموغراف:نظرا.الممواج

سطحبينالزوايادقياسيسقخدمبسيطجهازالمميلة

الجيولوجياعلماءويستخدمه،مائلسطحوأيالأفق

مغنطيسيةميلإبرةأيضاوالمميلة.المدنيونوالمهندسون

.للأرضالمغنطيسيالحقلقياساتفيتستخدم

كدأوعملفيهدلإنسانديسوشرابطعامالمن

منكلواوالسلوىالمنعليكموأنزلناالغمامعليكموظللنا)

يظلمون!أنفسهمكانواولكنظلموناومارزقناكمماطيبات

النبيقال،أخرىأطعمةيشملالإسلامفي.فالمن57:البقرة

فالمن،عليهمتفق(للعينشفاءوماؤهاالمنمن)الكمأةظ!د:

نوعاصارمزجوإن،وحلاوةطعاماكانوحدهأكلإن

أمراالصلامعليهموسىقومعلىاللهأنزلهطعاموالمنآخر.

ظلموناومارزقناكمماطدباتمنكلوا)منهبالأكلإياهم

وكفروافخالفوا57.:البقرةدظلمون!أنفسهمكانواولكن

نفسهم.أفظلموا

اللهمنحهالذيالغذاءفهوالكتابأهلعندالمنأما

أربعينالقفارفيالتيهعندإسرائيلبنيوتعالىممبحانه

طعميشبهطعمذاتبيضاءصغيرةرقائقمنوتتكونعاما.

الندىمعالمنويظهر.بالعسلوالخلوطالخمرغيرالخبز

ضوءفىيذوبلأنهالباكرالصباحفيويجمع،صباحكل

وهىالأومروحدةهيللإنساناليوميةوالجرعة.الشمس

.لتراتأربعةإلىلترينمنيقربماتساويقديمةوحدة

جفلأن،بيوميومايكفيهممافقطالناسويجمع

صالحةغيروتصبح،للتلفيعرضهامنهاكبيرةكميات

الكميةضعفالناسيجمعالسادساليوموفي.للأكل

كميةأيالأومر،منوحدتينالفرديتناولوعندئذ،اليومية

عندوالعبادةللعطلةخعلالسبتيوملأن،مضاعفة

بعفالعلماءوصف.يومينلمدةطازجاالمنيظلاليهود.

الطرفاء.شمجرنباتمنصمغيسكربأنهالمن

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.شجرة،المن

(.المن)شجرة

الوهجعلىالأصليونأدحشراليادممكانيطلقهاسمم!م!

علىأحيانايسطعالذيالغريبالضوءذلك،المستنقعى

لمماطعضوءعنالرحالةبعضوتحدث.المستنقعاتأراضى

أثناءطويلةلمسافاتيتبعهم،الاماميالسيارةضوءيشبه

أحدوصفوقد.المستقيمةالممتدةالطرقاتعلىسفرهم

علىبخفةيتحركمخيفنوربأنهالضوء،هذاالماشيةمربى

جزسقيفةبينالأرضمنبقعةفوقأمتار،بضعةارتفاع

حتفه.ولقيملوثاماءرجلمنهاشربوبئرالأغنا،صوف

ضوءانهعلىرآهفقد،ثوربميفيسالا!شراليالكاتبأما

هذاإنالعلماءويقولالهواء.فييسبحم15طولهمتعرج

تؤديالتي،الجويةالظروفعننتجقديكونربماالضوء

عنبعيداكاننجممنالمنبعثةالضوءأشعةانكسارإلى

نأالعلماءويرى،الأفقوراءفيماالطبيعيالبصرمرمى

عنعادةتنتجالمستنقعاتمناطقفيتظهرالتيالأضواء

الطبيعية.الغازات

منطويلةلفترةمامنطقةفيالطقسحالةمجملالمئاح

أساسعلىالمنا!حالةالمناخعلماءيصف.الزمن

والتساقط.الحرارةلدرجاتوالسنويةالشهريةالمتوسطات

مظاهرمنوغيرهاوالثلوجالأمطارالتساقطويشمل

العلماءيصف.كذلكالأرضعلىتسقطالتيالرطوبة

فىوتتسببلأخرىسنةمنالمناخعلىتطرأالتيالتغيرات

يوممنالطقسيتغيرفقد.الجافةأغتراتواالرطبةالفترات

التالياليوميكونبينماوبارداعاصفااليوميكونوقدلاخر

جافا.ودافئامشرقا

علىالعلماءيعتمد،معينةمنطقةفيالمناخولتحديد

عدةتستغرقطويلةولمدةللطقساليوميةالأحوألدراسة

تضاءلتمهما،الأرضسطحعلىمنطقةولكل.سنين

فىمتباعدةأقطارتشتركوقد.الخاصمناخهامساحتها،

جبليةمنطقةبينأيضاالمناخيختلفوقد،مماثلمناخ

أيضاالمناخويختلفلها.مجاورةمنخفضةوأخرىمرتفعة

وضواحيها.المدينةبين

المناخاهمية

خاصةاليوميةالحياةعلىالمنطقةفيالسائدالمناخيؤثر

النقلووسائلوالسكنوالطعامالثيابنوعيةفي

النباتاتأنواعتحديدفيالمناخيساعدكما.والاتصالات

المنطقة.فيتعيشأنيمكنالتيوالحيوانات

عوامللتقيهم،الثيابالناسيلبس.وا!للابسالمناخ

الناسيرتديالحارةالمناطقففي.المنطقةفيالسائدالمناخ
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كالقطوال!ضان.خفيفةمادةمنالمصنوعةالملابس

الألوانلأن،الأديضكاللونالفاتحةالألوانويفضلون

الشمس.أشعةتعك!م!الفاتحة

الثقيلةالملابسالناسيرتديالباردةالمناطه!وشي

وشي.الصوفيةوالمنسوجات،الحيوانوجلودكالفراء،

شيالحرارةمنللوقاية،الفضفاضاللباسينتشرالصحاري

أطيل.افىالبرودةومنالنهار،

شصولبتعاقبالمناخفيهايتفاوتالتيالمناطقفيأما

اكبرد.فىوثقيلاالحرفيخفيفااللباسفيكون،السنة

باختلافالمحاصي!!جودةتحتلف.والزراعةالمظخ

المناطقفييزدهرمثلا،،فالقمح.المنطقةفيالسائدالمناخ

وتزرع.الرطبةالدفيئةالمناطقفيالأرزيزدهربينما،المعتدلة

التجمدلأن،الجبالمنحدراتعلىالبساتينأشجار

المنحدراتعلىيحدثمماأكثرالأوديةفيالفواكهيصيب

الجبلية.

.المناختقلبمنالناسالبيوتتقى.والسكنافماخ

أغصوأطافيأجاردةواالصيف!شىالحارةالمناطقففي

د:اضالحرارةأسزأ!،الجدرانقويةالبيوتتكون،الأخرى

الحرأرةعزليغالجاهشة،الحارةالمناطقوفيواحد.انفي

المناطقوفي.السميكةالجدرانأطباستعماالبيوتعن

المياهفتنزلقالانحدار،شديدةالسطهوحتكونالممطرة

بسهولة.

عندالمناخعاملالاعتبارفييؤخذ.والنقلالمناخ

فيالسكانفإنوهكذا.منطقةلكلالنقلوسائلاختيار

المعي!ثةأنماطعلىالمناخيؤثركيف

الزوارقيستعملونالاستواءخطقربإفريقيا،غربيولممط

حيث،رطبحارمناخذاتالمنطقةلأنالانهار،مياهفى

والغاباتالغزيرةالأمطارأنإلاوالأشجار،النباتاتتزدهر

وينتقل.الحديديةوالسككالوقبناءدونتحولالكثيفة

الثلج،علىوالتزلجالتزحلقبواسطة،الباردةالمناطقس!!ان

الثلجية.السياراتيستعملونأنهمكما

شأقلم،حيوأنيكائنكل.الحيوانيةوالحياةالمناخ

فيالصحراويالمناخفىتعيمقفالجمال.معينمناخلمحى

الاستغناءيستطجعالحيوانهذالأنوآسيا،إفريقيامن!يى

فىتعيشوالتمالعسيحشهور.عدةوربماأيامعدةالماءعن

على،الودعسطىأمريكامنوأجزاء،الحارةالمناطقأنهار

الشماليةالقطبيةالدائرةفييعيشالقطبيالدبأنحين

وذلك،الجنوبيةالقطبيةالدائرةفىالبطريقطائرويعيش

لمناختخضعانوالجنوبيةالشماليةالمنطقتينكلتاأنمع

.البرودةشديد

ينموحيث،مإلمناخالنباتاتتتأقلم.والنباتاتالمناخ

الدائمةالنباتاتوتختلف،الجافةالحارةالمناطقفيأصبارا

وغاباتالزانأن،كماالباردةالشماليةالمناطة!فىالخض!ة

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالشرقىالشمالفىأغيقبا

للولاياتالجنوبىالوسطفيالحشائشعنتختلف

الممطرالحارالمناخظلفىتزدهرالعاليةوالأشجار.المتحدة

النباتاتأنحينعلىالإممتواءلخطالمتاخمةالمناطقفي

المتاخمةالباردةالمناطقفيتنبتوالطحالب،القصيرة

والجنوبي.الشماليللقطين

القطي،الماحيسودحيثألاسكافيوطويلالاردايكورالشتاء

وأالفروم!والملابسانرد.م!للولايةالمت!تالححتمصمنهاكوالبيوت

الصو!.



وتصنيفهالمناخوصف

.المناخعلماسمالمناخميدأنفىالبحثعلىيطلق

الجو،بأحوالالمتعلقةبالجوانبالمناخعلماءويهتم

والنسيموالرطوبةوالتساقطالطقسأحوالوأهمها

والضغطوالرياحوالسحب،الشمسسطوعوساعات

.الجوي

التساقط،معدلثمالحرارةمعدلالمناخعلماءيحدد

فمثلا،.السنةفصولبتعاقبتحدثالتيالتغييراتوأنواع

سانتمنكلفيالسنويالحرارةدرجةمتوسطيبلغ

تقعانأمريكيتانمدينتانوهما-فرانسيسكووسانلويس

المناخفإنذلكمنوبالرغم513.-واحدعرضخطعلى

لويمه!سانتفمدينة.الأخرىعنمنهماكلفييختلف

تتصف،الداخليةالسهولفيالمسيسيبينهرعلىالواقعة

استمرارمعالشتاءفيوبالبرودةالصيففيبالحرارة

فرانسيسكو،سانأنحينعلىوذلك.العامطولالتساقط

بالرطوبةتتصف(،الهادئالمحيطعلىشاطئية)وهي

الجفافمعوالاعتدالوبالرطوبةالشتاء،فصملفىوالأمطار

تقريبا.الصيففصلطوال

نأإلاالمنا!،لتصنيفكثيرةأنظمةالمناخعلماءأوجد

وهي:نمطا،عشراثنىعلىيركزونالباحثينمعظم

الرطبالمداريالمناخ2-.الرطبالمداريالمناخ-أ

.الصحراويالمناخ-4.الجبليالمناخ3-.والجاف

المداريشبهالمناخ6-(0القاحل)شبهالسهبيالمناخ5-

المناخ8-.الرطبالمداريشبهالمناخ7-.صيفاالجاف

مغطةالمنازلسقوفالهادئالمحيطمنالغربيةالجنوبيةالجزرفى

للنمطالمنطقةتخصع.الداخلإلىالتسربمنالأمطارمياهلمنعبالقم!

الخفيفة.الثيابالساسويلبسالممو،المداري

302لمناخا

المناخ-ا..الرطبالقاريالمناغ9-.الرطبالمحيطي

.الجليديالغطاء-أ2.القطبيالمناخ-اا.القطبيشمبه

ضمنالواردةالعالمخريطةعلىمحددةالمناطقوهذه

للفروقبيانأيالخريطةفيتجدلنأنكإلا.المقالةهذه

مدينتينأننلاحظمثلا،.المناخمنالواحدالنمطداخل

نيوزيلندافىوولنجتونأستراليافىسيدنيهماشاطئيتين

حيثالرطبالمداريشبههوواحدمناخيلنظامتخضعان

فصلفيحارإلىدافئبمناخعامبوجهالمدينتانهاتانتمتاز

ولكن.العامطوالوممطرالشتاءفصلفيرطبالصيف

الشرقيةالجنوبيةالشواطئفيالمناخبينالفروقبعضهناك

آيلاند.نورثفىالساحليةالمناطقوبينأمشراليامن

المناخانماطئختلفلماذا

علماءيجتهد،المناخوتصنيفوصفإلىبالإضافة

مكانمنيختلفالمناختجعلالتيالأمسبابمعرفةفيالمناخ

التفاوت-أمنها:،الحقائقبعضإلىتوصلواوقدلاخر.

الجوية.الرطوبةفيالتفاوت2-.العرضخطفي

التفاوت-4والماء.اليابسةحرارةدرجةبينالتفاوت3-

.الأرضسطحشكلفي

المناخفىالتفاوتهذايؤثرف.العرخطفىالتفاوت

الإستواءخطعنالبعيدةالأماكنأنأهمهاشتى،بطرق

زاويةلأن،الشمسيةالطاقةمنمتفاوتةكمياتتستقبل

الإستواء.خطعنبعدهابحسبتختلفالشمسأشعة

مداربينأيالاستواء،خطمنالقريبةالمداريةالمناطقففي

فضفاضة،ملابسيرتدينال!هوارقمننساء.الكبرىالصحراءسكان

تحتالشمسأشعةمنويحتمينواحد.آنفيوالبردالحرارةتقيهن

.الحيام
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عموديةشبهالشمسأشععةتصل،الجديومدارالسرطان

قويمصدرالأشعةوهذه.العامطوالسطإلأرضإلى

القريبةالمناطقمعظمفىالحرارةدرجةوارتفاعالطاقةلتوليد

.الجديمدار،السرطانمداران!:الامتواء.خطمن

الاستواءخطوجنوبيشماليالقطبيةالمناطقفيأما

وتبقىقليلا،إلاالأفقخطعليترتفعلاالشمعم!فإن

فيميليحدثحيثالارضسطحمنقريبةالشمس

مناخ

حرارةوأقلالمباشرةالأشعةمنتركزاأقلوتصيرالأشعة

المناطقفيالمناخبرودةيفسرماوذلك.الأرضسطحعلى

القطبيةالدائرة،الجنوبيةالقطبيةالدائرةانظر:.القطبية

الشمالية.

الأشعةكميةتكون،الوسطىالعروضمناطقوفي

ويلاحظالشتاء.فصلفيعنهاالصيففصلفيأكبر

فييحدثوالعكس،الصيففيالليلوقصرالنهارطول

كاادار!هـلهندالمحيطاأ!!-.تجمم

!لسل!-8لم-6ص*لها!ا!"!!-- -------.-----------!ص!!!"ء"ادء**؟

?،،!"

داروي!اء!!ءلمحلطا

!ه!!!ر!!!ص آجو..-لم------!ثؤ

بير!

انل!!صخ!

!

كا

غطاءجليدي*

رطبمداريشبه!

رطببحري+

رطبقاري!

فىمسجلةحرارةدرجةأدني

،ءم4،98-)ف*921-العال!

4طيملآءا!برحي

ء

-

!حمبز
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درجاتفيالفصليةالمفارقاتمنمايزيدوهذاالشتاء.

القطبيةالدائرةبينالوسطىالعروضمناطقوتمتد.الحرارة

الكرةمنالشمالىالنصففيالسرطانمداروبينالشمالية

فيالجديومدارالجنوبيةالقطبيةالدائرةوبين،الأرضية

.الجنويالنصف

أنواعبشتىالاممتواءخطعنالبعيدةالمناطقوتتأثر

حرارةدرجةفياللاختلافعنتنشأالرياحلأنالرياخ،

تهبثموتنتشر،الدافئةالرياحفترتفع،الأرضحولالجو

حيث،الجهاتكلفيحركةوتنشامحلها،لتحلرياح

،المداريالنطاقفيالغربإلىالشرقمنالرياحتنطلق

تكونوقد.الوسطىالعروضفىذلكخلافويحدث

المناطقفيالحالهوكما،الاتجاهاتمتغيرةالرياحهذه

الحرارةمعهاتحملالرياحولأن.القطبيةالمناطقمنالقريبة

تساقطمنالطقسأحوالعلىتظهرأثارهافإن،والرطوبة

رطبمداري،

جافرطبمداري

جبلي

صىاوي!

سهبيفي!

صيفاجافمداريشبه
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تهبالتيالمناطهتفإن،ولذلك.وسحبورطوبةوحرارة

منأكثرفيهايسودقدمختلفةاتحاهاتمنالرياحفيها

.الرياحانظر:واحد.مناخينظام

الرطوبةفيالتفاوتيؤثر.الجويةالرطوبةفىالتفاوت

الإستواء،خطقربالحارةالمناطقففي.المناخفيكذلك

وتحملها،الدافئةالمحيطاتمياهمنالرطوبةالهواءيمتص

فإنوهكذا.أمطاراتسقطحيث،اليابسةإلىالرياح

وكذلكالإممتواء،خطمنالقريبةهيالممطرةالمناطق

ويقلأجحر.اجهةمنالرياحفيهاتهبالتيالمناطق

،باردةالبحرمياهحيثالت!طجيةالمناطقفيالتساقط

البحر.عنالبعيدةالداخليةالمناطقفيوكذلك

يحتلفقدوالماء.اليابسةحرارةدرجةبينالتفاوت

كانتإذا،العرضخطنفسعلىبقعتينشيالمناخ

المناطقلأنذلك.ساحليةوالأخرىداخليةإحداهما

البحرفىوالماء،الساحليةالمناطقمنحرارةأكثرالداخلية

ترتفعالصيفففي.اليابسةمعقياماببطءيدفأأويبرد

التيالسواحلعلىمنهااكثرأصداخليةاالمناطقفىالحرارة

البحرمنيهبالشتاءفصلوصىالبحر.هواءفيهايتحكم

هناالحرارةتنخفضفلا،الساحليةالمخاطقفوقدافئهواء

عملالبحيراتتعمل.الداخليةالمناطهتفييحدثمابقدر

.المناخعلىتأثيرهافيالمحيط

تمللنرويجالغربيالجنوبيأسساحلاعلىبيرجنفمدينة

الولاياتداخلفيأوماهامدينةشممال511.23بعدعلى

الأخرىمنألعدالنرويجيةالمدينةولأن.الأمريكيةالمتحدة

وجفافابرودةأكثرأنهاالبعضيظنفقدالاممتواءخطعن

الخليج،تيارمنشمالأالممتدالدافئالمحيطهواح!أنغيرمنها.

منأعلىمستوىعلىبيرجينفيالحرارةمعدلي!جف

فيانخفاضاوأكثرينايرشهرفىالأمريكيةأوماهافىالمعدل

بيرجينلمدينةالرطبةالمحيطةالرياحتسهماكمايوليو.شهر

يبلغبينماالأمطار،منسم5.2يبلغسعنويتساقطبمعدل

فقط.سم65أوماهامدينةفيالتساقطمعدأ!

اختلافيؤدي.الأرضسطحشكلفىالتفاوت

المناخية.الخصائصفياختلافاتإلىس!إلأرض،طبيعة

نأكما،حرارتهدرجةانحفضتوتمددالهواءارتفعفكلما

بهيحتفظمماأقلالرطولةمنبكمياتيحتفظالباردالهواء

جبلية،منطقةفوقالرياحهبتفإذاوهكذا.الدافئالهواء

المناطقنجدفإنناولهذا،رطوبتها.منجزءاوتفقدتبردفإنها

وإذا.المنحفضةالمناطقمنرطوبةوأكثربرودةأشدالجبلية

المنطقةكانتاشطبة،الرياحاتجاهفيالجبلسفحكان

أكبر.بنسبةللأمطارمعرضة

نظاموهوالجبليالمناخيللنظامالمرتفعةالمناطقتخضع

لهالمتاخمةالمناطقفيالنظامهذاويؤثر.تحديدهيصعب

منموقعها2-الارتفاعفىالتفاوتأ:يلىلماوفقا

الرياغ.اتجاه

المنخفضةالمناطقفيالمناخعلىتؤثرالمرتفعاتانكما

التياراتتسقطمثلا،البريطانيةالجزرففي.المتاخمة

المرتفعاتعلىرطوبتهامعظمالرطبةالغربيةالهوائية

المنخفضاتفوقالرطبةالرياحهذهتمروحينما.الغربية

الأمطارتسقطوعموما،.وجافةدافئةتصبحفإنها،الشرقية

سنويا،سم002بمعدلوبريطانياأيرلندامرتفعاتفى

الشرقية.السهولفىسم76مقابل

بقعةوسطفىالمناخنظامفيالتفاوتيحدثكذلك

!سفيضئيلولوتغيرفيهاحدثإذا،مسطحةصغيرة

مندفئاأكثرالكبرىالمدنوسطأنكما.الأرض

أجهزةومنالسياراتمنالمنبعثةالحرارةبسببضواحيها،

الأرصفةتمتصذلكإلىوبالإضافة.المنازلفيالتدفئة

لتدفئوترسلهاالشمسيةالطاقةمنكمياتوالجدران

ا!رةمنالشماليالنصفوفى.السفلىالهواءطبقات

الشماليةالمنحدراتفىبرودةأشدالمناخيكون،الأرضية

المتجههالجنوبيةالمنحدرأتفيمنه،القطبنحوالمتجهة

الاستواء.خطنحو

المناخيةالتغيرات

ففي.والأحقابالسإنعبرالمناخفىالتغييراتتحدث

الستينياتفيالمناخكانمثلا،،الشماليةأمريكا

.والأربعينياتالثلاثينياتفيمنهبرودةأشدوالسبعينيات

التيالباردةالمناخيةالأنماطإلىراجعذلكفيوالسبب

ويعتقد.الأربعينياتأواخرفيكلهالعالمفىتنتشرأخذت

عليهكانممادفئاأكثرالشماليةأمريكامنابخأنالمناخعلماح!

اليومعليهانطلقالتيفالمناطق.عامالفعشرخمسةقبل

كانت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتوشمماليكندااسم

العهد.ذلكفىالمثالجتغطها

ترجع،المناخفيالتغيراتأنالمناخعلماءيعتقدكذلك

التيالطاقةكمياتفىالتفاوتمنها،أسبابعدةإلى

حيث،الشمسحولالأرضمدارتغيرأو،الشمستطلقها

تستقبلهاالتيالحرارةكميةفيأختلافاتذلكعنتنبج

يحدثالبركانيالغارأنأيضاالعلماءويذكر.الارض

كمياتتصبحيث،البراكينتفجرعندشديذاتأتيرا

مما،عديدةسنينبهوتعلقالجوفيالغبارهذامنهائلة

حدةتضعفوبذلك،الشمسأشعةتشتتإلىيؤدي

فإنوهكذا.الأرضعلىالشمستنشرهاالتيالحرارة

فيتنطلقكما.المناخيةالبيئةعلىأثرهله،البراكينتفجر

الاقتصاديةالأنشطةجراءمندقيقةجسيماتالجو

.المناخنمطعلىنفسهالأثرلهافيكون،والصناعةكالزارعة
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فييتكونالذيالكربونأكسيدثانيتأثيرأيضاوهناك

فهذا.المصانعوفيالبيوتفيالحرقعملياتإثرالهواء

لكنه،الأرضنحوالشمسأشعةبمروريسمحالغاز

خارجالتسربمنالأرضسطححرارةمنقدرايحجب

منبالقربالحرارةدرجةرفعإلىيؤديمما،الجويالغلاف

المحمى.البيتبتأثيريعر!تماوهوالأرضسطح

العامالنظامعلىالأربعينياتفيطرأمماالرغموعلى

بعضأنإلاكلها،الأرضمستوىعلىبرودةمنللمناخ

وأخرىرطبةأضحتومناطقدفئا،أكثرأصبحتالمناطق

هذاأسبابمعرفةإلىبعدالعلماءيصلولمجفافا.أكثر

وأالطبيعيةالعواملتحديديستطيعونلاأنهمكما،التفاوت

يعتقدأخرىجهةومن.الظاهرةلهذهأدتالتىالبشرية

ثانييحدثهاالتيالحرارةتغيراتأنالمناخعلماءبعض

فىتنتشرالتيالدقيقةالجسيماتوكذلكالكربونأكسيد

الرياحإنحيث،للرياحالعامةالأنماطعلىتؤثرقدالهواء

.المناخأنماطفيعديدةتغيراتإحدأثفيتسهمبدورها

منعليهمالمشعصىمالمعرفةاجتهاداتهمالباحثونويواصل

وأنخصوصا.المناختغييراتوراءتكمنالتىالأسباب

المناخية.التغيراتهذهجراءمنتتضررالزراعيةالمنتجات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجليديالغطاءالحيوادالبشريةالأجناس

الفنولوجياالتحاررخطعل!،الجويةلأرصادا

ىوالمأالعرضخطالبحيرة

المحيطالحرارةدرجةعلم،البيئة

المناطق،المداريةالرياحالمحميالبيتتأثير

الموالصحراءالتأقلم

الملاسالطقسالخليجتيار

الشماليةالقطبيةالممطقةالجليديالعصرالحفاف

لنباتاالغذاءالجليد

لعلما("الطبيعيةلجغرافيا)افيالجغراا:نظرا.عكلم،ووغا

)روادوالمسلمينالعربعندالعلوم(،الجويةالارصاد)عدم

وتصميفه(.المناح)وصفالمماخ(،مؤلفاتهموأهمالجغرافيا

النداء،أدواتمنأداةبعديذكرظاهر،اسمالمئادى

اصئإلىخالد،يانحو:،التفاتهأومسماهإقباللطلب

أفي.الهمزةأي،هيا،أيا،:يا،هيالنداءوأدوات.المعالي

.منادىلكلوياللبعيد،وهياوأيا،القريبلنداءوالهمزة

معربايكونأنالمنادىفيالأصل.المنادىحكم

لنوعيتبعانالحكمانوهذانمبنيا،يكونوقدمنصوبا،

والشبيه،المضاف:خمسةأنواعوللمنادى.المنادى

،المقصودةوالنكرة،المقصودةغيروالنكرة،بالمضاف

المفرد.والعلم

وحكمهجمع،أومثنىأومفردعلىيدلقدالمضاف

الصديقاختر،الرحمنياعبدنحو:النداء،علىالنصب

،غيركعلىبعلمكلاتضن،العلمداياونحو:،الوفي

النطق،سلامةعلىحافظواالأنباء،مذيعىياونحو:

.التلميذاتتوجيهأحسن،المدارسمرشداتياونحو:

،معناهشممشيءبهاتصلمابالمضاف.الشبيه

أبدأ،غيركواعظايانحو:النداء،علىالنصبوحكمه

ممثلأنت،العلمطلبفيمبعوثاياونحو:،بنفسك

.غيركبتقويماهتم،لسانهيافصيحاونحوأ!طنلث،

بل،معينبندأئهالايقصدالتي.المقصودةغيرالنكرة

مثلإنكياعصاميا،نحو:،عليهتدلفردكلعلىتصدق

غيروالنكرةبالمف!افوالشبيهفالمفماف.لغيركصالح

النداء.علىالنصبواجبةا!لقصودة

معين،علىفدلتنداؤها،قصدالتي.المقصودةالنكرة

،مسافرونياونحو:،السلعةلاتحتكر،بائعيانحو:

طويل.السفرفإنتزودوا،

منبالمضافولاشبيهامضافأماليسالمفردالعلم

عائشة،"يا:والعسلامالصلاةعليهقولهمثل،الأعلام

والعلمالمقصودةفالنكرة"تمرةبشقولوالمسكينأطعمى

كيرفىالضمعلىفيبنيانبه،مايرفعانعلىيبنيانالمفرد

الألف،علىيبنىفالمثنى،السالمالمذكروجمعالمثنى

الواو.علىيبنىالسالمالمذكروجمع

قبلهاتيألبهاتصلتاسمنداءأريدإذا.بألالمعرف

مناسب،إشارةباسمأو،للمؤنثوأيةللمذكر،أيبلفظة

،الأمأيتهاياونحو:الخير،فياسع،الرجلأيهايانحو:

الشباباغتنمي،الفتاةياهذهونحو:،الأجيالمربيةأنت

الكبر.قبل

النداءوأداة،المنادىيأتيقدالنداء.أداةحذف

وأنسيناإنلاتؤاخذناربنا):تعالىقولهمثل،محذوفة

.682:لبقرةا!أخطأنا

والندبةالاستغاثةمنهاشائعةأساليبوللنداءهذا،

لترخيم.وا

كلوهو؟بهالمستغاثالمنادىأقساممن.الاستغاثة

كما.مشقةدفععلىيعينأوشدةمنليخلصنودياسم

فالعبارة(.للمسلمينيالله)عنهاللهرضيعمرقولفي

وبعده)يا(،النداءأداةوهوالاستغاثةحرفمنمكونة

مجرورالهالمستغاثثم،مفتوحةبلاممجرورابهالمستغاث

،باللاممسبوقغيربهالمستغاثيردوقد.مكسورةبلام

وهى.والطغيانللظلمعمرايامثل:،ألفاخرهوفي

وقد،الاستخدامفىأقلالثانيةأنإلاسواءالأوليوالصورة

للقدسالدينصلاحيا:فيقالأيضاالالفمنهاتحذف

السليب.



البلدةمنادي802

والندبة.والتفجعالبكاءوهوالندبمنالندبة.الندبة

منه.متوحعأوعليهمتفجعمنادىعلىيشتملأسلوب

نحوو)يا(،)وا(هىالندبةفىالمستخدمةالنداءوحروف

)وا(وهيالأداةمنمكونالأسلوبفهذامعتصماه(بم)وا

وللندبة.السكتهاءثم،الندبةألفبهمتصلةوالمندوب

.أخرىأساليب

فيهيحذفأسلوبوهوالمسادى،أحكامأحد.الترخيم

مالك()ياتريد:وأنتمال()يانحوتخفيفا،المنادىآخر

وأنتصاح(،و)يا(،فاطمة)يا:تريدوأنت(فاطمو)يا

(.صاحبي)ياتريد

البياناتمعدناالشوارعيطوفموظفاليلدةمئادي

الدولمعظمفيمهمبدوريقومالمناديوكان.الناسعلى

قبلالمتجولةالمطبوعةكالصحيفةفهو،والأوروبيةالعربية

كلعندالأنباءآخرينشدالمناديوكان.الصحفانتشار

ذاتاصقائعواالبلدةاجتماعاتمواعيدويعلن،منعطف

المصبوعاتاظهرتعندماالمنادياختفى.العامالاهتمام

منالخمسيمياتبعدالأخرىالاتصالووسائلوالصحف

تحتفظتزاللاالمجتمعاتبعضأنإلاعشر،الثامنالقرن

.البلدةبمنادي

النساءمنجماعةاعالافلحقدياتاول

)حقالاقترإعحقنفص!علىبالحصولطالبنالإنجليزيات

منالاولىالسنواتخلالوذلك،للرجالالممنوح(التصويت

السيدةزعيمتهنأسستولقد.الميلاديالتاسععشرالقرن

فىواسحياسي،الاجتماعيالنسائىالاتحادبانكهيرستإميلين

أمامقضيتهنيعرضنأنحاولنالبدايةوفي،م3091عام

فضلنثم،السلميةبالوسائلالإنجليزيوالجمهوراكبرلمان

فكثيراسملمية،محاولاتهنفشلتأنبعدالعنفإلىالأتجاها

خارجالحديديالسورعلىاصسلاسللاأنفسهنربطهنسهن

01فيالبريطانيالوزراءرئيسإقامةمقرمثل،المهمةالمباني

نظمنوكذلك،لندنفيالبرلمانومبنى،ستريتداونينج

تكتفولمالأسئلةبكثرةالسياسةرجالوتحدين،المسيرات

هاجمنبل،الأساليببهذهالاقتراعحقالمرأةبمنحالمناديات

إحداهنوألقت،علانيةإسكويثهربرتالوزراءرئيس

سباقاتفيالخيلسباقأثناءفيحصانأقدامتحتبنفمسها

الفور.علىمصرعهاوأعيتأسبوممديمة

خلالالقلاقلإثارةعنالإنجليزياتهؤلاءتوقفت

واستخدمنام(-189ا19)4الأولىأعالميةاالحرب

عامالنجاحبعضوحققنالحربيالمجهودلمساعدةمنظمتهن

03عنأعمارهنتزيداللاتىالنساءمنحتعندما1891

وأودصاعتقلنممضوكثيراتالت!كمويتديمتساويةلحقو"ىللمطالبةحملته!وامئضم!نطاقعلىالمطاهراتنظم!الإنجليزياتالنساء

لسص.



902الملاحيةالمنارة

النساءكلمنحتم2891عاموفى،التصويتحقعاما

وهكذاالتصويتحقعاما12عنأعمارهنتزيداللاتى

.الرجالحقوقنفسعلىالإنجليزياتالنساءحصلت

النسائية.الحركةبمالتصويتأيضا:ان!

مكانفيغالبايقام،رؤيتهتسهلبناءأوضوء،المئارة

وأ،الطيارينلإرشادخاصةبصفةالمنارةوتستخدم.مرتفع

وعوامات،الملاحيةوالمنارات.امنطريقإلىالسفنقباطنة

السفن.لمناراتالرئيسيانالنوعانهما،البحريةالإرشاد

جويممر-أ:يليفيماالطيرانمناراتتصنف

يكونأنويتعين.معالممنارات3-ميناءمنارات2-

منتعمل،قياسيةلونيةسماتله،المدىطويلضوؤها

)أ(:يليماعلىوتدلمشرقها.إلىالشمسمغرب

)ب(أو،الطائراتمهبطأوالمطار،إلىالمؤديالطريق

وأ،معلمأو،للهدايةنقطة)ج(أونفسهالمهبطأوالمطار

.الطيرانعلىخطرمصدرتشكلمنطقة

السفنتساعد،السواحلعلىالراديويةوالمنارات

تظلمنارةوكل.الضبابانتشارعندخاصةكبير،بشكل

راصدتديرالإشارةالسفينةتتلقىوعندماإشارتها،ترسل

الذيالاتجاهتحديديتمحتى،لأخرىجهةمنالاتجاه

الضباطأحديقومثموضوحا.أكثرالإشارةفيهتكون

اتجاهيعينثم،خريطةعلىالنقطةتلكاتجاهفيخطبرسم

فيهاتتقاطعالتيوالنقطة.الطريقةبنفسالاخرىالإشارات

السفينة.موقعتبين،الخطوط

(،المدية)ننأةالإسكندريةانظر:الإسكئدرلة.مئارة

الملاحيةالمنارة(،الإسكندرية)منارةالسبعالدنياعجا،يب.

ضوءذوبرجالفنار،أحياناعليهاويطلقالملادحيةالمئارة

علىالبحارةلإرشادمساعدةملاحيةأداةيتخذجدا،قوي

منتحذرهمكما،قريبةاليابسةبأنلهموتوضح،موقعهمتعيين

الملاحيةالمناراتتشيد.الخطرةالصخريةوالشعابالصخور

الصخوروعلىالجزروأشباهالرؤوسعلىوالمرافيءالموانيءعند

تغورحيث،نفسهالبحرفيبعضهايشيدكما.المنعزلة

الماء.سطحتحتالمرجانأوالصخور،فيأساساتها

للملاحةمساعدةأدواتالملاحيةالمناراتامشخدمت

منذأهميتهاتراجعتفقدذلكومع،السنينالافمنذ

وسائلتطوربسبب،العشرينالقرنمنالأربعينيات

انظر:استخدامها.وتزايدالمتقدمةالالكترونيةالملاحة

التيالملاحيةالمناراتعددهبط،المثالسبيلفعلى.الملاحة

حوالىمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىتعملكانت

نحوإلىالعشرينالقرنبدايةفيتقريبامنارةأ؟005

يوجد،الحقيقةوفىالحاضر.الوقتفيملاحيةمنارة034

نطاقعلىحالياتستخدمملاحيةمنارةأو004نحو

عالمي.

نمطاملاحيةمنارةكلتصدر.الملاحيةالمناراتتمييز

أنواعخمسةتوجد.المميزةبخاصيتهيظهرالضوءمنمميزا

الضوءأ-:هى،الملاحيةالمناراتإشاراتمنأسامسية

-4المستتر.الضوء3-.المتقطعالوميض2-.الثابت

.المستترةالأنواعمجموعة5-.المتقطعةالأنوارمجموعة

الوميضويتصف.ثابتةأشعةحزمةالثابتوالضوء

أما.المضيئةالفتراتمنأطولالظلمةمنبفتراتالمتقطع

أطولالضوءمنبفترةفيتصف،الكاسفأوالمستترالضوء

المنارةإشاراتمنالرابعالنوعويصدر.الظلمةفترةمن

أما.منتظمةفتراتعلىالمتوهجالضوءمنأكثرأواتنين

والحوية.البحريةالملاحةيعينصوءاتطقالمنارات

)إلىبالداخلدوارةرئيسيةممارةلهاالملاحيةوالمنارة

تحديدفيتساعد(أعلى)إلىالعائمةوالمنارةاليم!ت(

.الخطرةالمياهفيآمنمسار



الملاحبةالمنارة021

الثابتبالضوءفيتصف،الإشاراتتلكمنالخامسالنوع

وتوجد.منتظمةوبفواصلالظلمةمنأكثرأوفترتينمع

سبيلفعلى.الأساسيةالتمييزأنماطبينعديدةاختلافات

الأبيضمالمتقطعالضوءمنومضاتتتناوبقد،المثال

الأحمر.الضوءمنومضات

ومواقعهاالملاحيةللمناراتالمميزةالخصائصتدون

البحارةويقوم.الفناراتقوائمتدعىمنشوراتفيأيضا

يعينونثمبصره!ا،تحتتقعالتيالملاحيةالمنارةنوعبتعيين

الملاحيةالمنارةخاصيةملاحظةخلالمنبالتالىموقعهم

الملاحيةالمناراتتمييزويم!ش.الإنارةقوائمومطالعة،المميزة

الملاحيةالمنارأتفمعظمبنائها.خلالمنالحاضروقتنافي

الخشب،أوأعرميد،اأوالحجر،منإما،مبنيةبسيطةأبراج

الهياكلمنأبراجالملاحيةالمناراتوبعضالفولاذ.أو

بنيويةتراكيبعلىالاخربعضهايحتويبينما،المعدنية

وفي.الأرجلمتعددمنبسطسطحأعلىفيالمنازلتشبه

تميزمتشابها،فيهاالملاحيةالمناراتلناءيكونالتىالمناطق

أثناءلهاالمميزةالعلامةنمطبوساطةالملاحيةالمناراتتلك

مقلمة،وخطوطمربعاتعلىيحتويتصميماوهيالنهار،

.المنارةجدرانعلىزاهيةبألوانتدهن

؟

المتحدةالولاياتفيميربولايةلوبيكممطقةليالغربيةكوديمنارة

يشحدمأسلوبوهو.الدائريةالأ!قيةلخطوط!معرولة،الأمريكية

النهار.أثماءالماراتبننالتمييرمنأصحارةاوتميه!السهار،أشاءمعلط

الملاحيةالمناراتتسلط.الملاحيةالمناراتتعملكيف

كثافةزيادةعلىتعمل،خاصةعدساتخلالضوءها

الملاحيةالمناراتمنوكثير.مصابيحهامنالمنبعثالضوء

عدسةوهي،التقليديةالعدسةأوفرسنلبعدسةمزودة

فرسنلعدسةمنوجهوكل.بالمصباحتحيطضخمةمركبة

الضوءتعكسالشكلمثلثةموشوراتمنبحلقةمحاط

امتدادعلىالضوءتسلطأنالعدلحمةهذهوتستطيع.وتقويه

عدساتبعضويبا!ياس.كم32عنتزيدمسافة

.أم8،وقطرهاالارتفاعفىم4.2فرسنل

منمتعاقبةبفواصلمتقطعاوميضافرسن!!عدسةتنتج

الوميضتأثيرإحداثويمكنأوتوماتيا.والظلمةالضوء

بحيث،العدسةمنقسمموشوراتبترتيبأيفئاالمتقطع

حولالعدسةتدورذلكبعدثم،أ!روبامنأ!موءاتمنع

الومضاتمنمتتاليةسلسلةعلىالحصولويمكن.المصباح

جوانبتغطةخلالمنمتعددة،وبألوانالمتقطةالضوئية

.ملونبزجاجالعدسة

خلالمنضوءهاالملاحيةالمناراتبعضتولد

،الإغلاقمحكمةشعاعيةحزمذاتمصابيحاستخدام

هذاوفي.الكشافالنورمثل،الأفقعبرالشعاعتؤرجح

والعدسةوالعاكسالشعيرأتجمعيتما،المصابيحمنالنوع

يمكنالتيالمراتعددويتوقف.منفردةوحدةفىمعا

التيالسرعةمدىعلىمعينةأسفترةالضوءرؤيةخلالها

.المصباحفيهايدور

منهاالملاحيةالمنارةإشمارةرؤيةيمكنالتىالمسافةتعتصد

الضوء.وأرتفاعالشعاعقوة:تشملالعواملمنعددعلى

الضبابمثل-الرديءوالطقسوالدخانالغيوموتؤثر

توجد،لذلكونتيجةأيضا.الرؤيةعلى-والثلجوالمو

،الضبابمنللتحذيرأبواقالملاحيةالمناراتمنكثيرلدى

تستخدم،الصوتلإحدأث،أخرىوسائلأوأجراسأو

منوكثير.الظروفهدهفىللسفنتحذيريةإشارات

إشماراتترسلراديويةبخاراتمضودةالملاحيةالم!ارات

بوساطة،السفينةظهرعلىالتقاطهايمكنرأديوية

راديوية.اتحاهمكشافات

-الشححوبأولهمالقدماءالمصريون.تاريخيةنبذة

فقد.السفنلإرشمادالإنارةاستخدمتالتى-الأرجحعلى

بعدوفيما،الليلأثناءالتلالقممعلىالناريضرمونكانوا

مصدراالنارفيهااستخدمتالتى،الملاحيةالمناراتلنوا

.للإضاءة

أكمل.م(ق2)283-46الثانيبطليموسحكموخلال

بناؤها،تممنارةأطولوهي،الإسكندريةمنارةبناءالمصريون

منذالسفنوأرشدمترا،أ02منأكثرالبناءارتفاعبيغحيث

السبع.الدنياعجائبانظر:.سنة15.،حوالي
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نهرمص!عسد،بارنجويجريرةشبهطر!ىعلىتقعا!للاحيةبارنجويمارة

فيالموانئمنعددعندملاحيةمناراتالرومانشيد

للإنارةأبراجا،المثالسبيلعلىبنوافقدتقريبا.م43سنة

بريطانيا،فيدوفرفيالإنجليزيالقنالجانبىكلاعلى

أماحاليا(.)فرنساالغالبلادفىمير-سير-بولونىوفى

علىتوليدهاتمفقد،الأبراجلهذهالضوئيةالأشعةحزمة

.متعددةومراياتوهجاتذينظامبوساطةالأرجح

غربجنوبفيالملاحيةإيديستونصخرةمنارةوكانت

صخرةعلىتبنىملاحيةمنارةأولبريطانيا،فى،بليموث

ضخمةكتلمنمؤلفةقاعدةالمنارةولهذه.الأمواجتلطمها

دمرتها،أم896عامبنائهاإكمالوبعدالحجارةمن

ذلكمنذالموضعهذااحتلتوقد.ام307عامعاصفة

.أخرىمناراتثلاثالحين

كانالذي،غريونيفرانسيسالمعماريالمهندسصمم

أستراليا،فىملاحيةمنارةأول،بالسجنعليهمحكوما

وفي.سيدنيفيهيدساوثعندماكووريمنارةوهى

لاكلانمئالحاكم،المنارةبناءإكمالعندام،817عام

السجنعقوبةمنالمتبقيةالمدةعنعفواغرينويماكواري

المنارةبدأتوقدبالتزوير.إدانتهبسببلمشة41البالغة

تمتأنإلىعشر،التاسعالقرنمنالسبعينياتفيتتهاوى

فىتنتصبالتيالمنارةأما.بالأرضوتسويتهاتماماإزالتها

عامفيبناؤهاأعيدفقدالحاضر،الوقتفيالموضعذلك

غرينوي.خططباتباعأم883

الوسائلأدخلتحتىالمنارةحراسالمناراتيديركان

المنارةحراسوكان.المهمةبتلكاضطلعتالتيالأوقوماتية

.ام881عامإلىتاريخهايرجعأمشراليا.فيسيديشمالهوكمسري

وشملت.منهاقريباأو،المنارةفيعائلاتهممعيعيشون

المراياوتلميعالفتيلةإشعالالمنارةبحارسالمنوطةالواجبات

المنارةتزويدثمالسناخ!،منالبرخنوافذوتنطفالعاكسة

الغارقة،أوالمحطمةالسفنبحارةوإنقاذ،نفادهعندبالزيت

الضبابفتراتأثناءللتحذيرالمدفعنيرانإطلاقوكذلك

.الأحيانبعضفى

عالمفرسنل،أوغسطيناخترع،أم282عاموفى

فىالعدسةهذهوكانت.فرسنلعدسة،الفرنسيالفيزياء

المناطقفيالقوائممتعددةمنصةع!أقيمتالمللاحيةبوينتدرممنارة

المتحدةبالولايات!رجينيا،فيخلئتحتميسيابيكمنالضحلة

حمراء.وأخرىبيضاءتارةبالتعاقبأشعتهاترسل.الأمريكية
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جمعون،

الساءهدا.الإنجليزياطا!مااصخرةعلىتقصالللاحيةإيديستونمنارة

مترا.15برجهاو!مبارتماع،الموضعهداتشعلرائمنارةهو

تعملالتيللاليةمشابهةبطريقةالمصباححولتدورالبداية

اليومتقوم،أممهربائيةاالمحركاتأحش.الكبيرةالعساعةبها

.المصباحوإضاةالعدسةبتدوير

،ستيفنسون،السبعالدنياعجائببمالمنارة:أيضاانظر

.روبرت

ا!ر(.)مطزلالهجريالتقويمانظر:اوو.رل!

الحملحزبنيمجموعةأعضاءكانواالمئاشمة

أنشقأم309عامفى.الروسىالاشتراكيالديمقراطى

في.وأصبح.العضويةعلىالاتفاقعدمبسببالحزب

للبلشنستفودقائداالروسالثوريينأحدلينين.آي

باسميعرفونوأصئمناوئوه.البلاشفةأو()الأغلبية

يحبذونالبلاشفةكان.المناشفةأو()الأقليةالمنشنستفود

المحترفين،الثوريينمنصغيرعددفيالحزبعضويةحصر

العضوية.فيأكثرمرونةإلىالمناشفةدعابينما

.آي.في،لينين،البلاشفة:أيضاانظر

الرياحتكونالجو،فيأماكنالرياحسكونمئاطق

علىمتعددةبقاعوهناكلها.د!وجودأو،قليلةعادةفيها

سكوئاالرياحسكونمناطقبأنهاتعرف،الأرضسطح

عرصخطوطهذهالرياحسكونمناطقوتضممتكررا.

دونوالجنوبيةالشماليةوالمناطق،والجنوبيةالشماليةالخيل

سكونمناطقوجميع.الهادئالنسيموحزامالقطبية

تعكر،فجائيةلعواصفتتعرضأنيمكنهذهالرياح

صفوها.

تقعالتيالرياحسكونمناطق.الخيلعرضخطوط

.السائدةالغربيةالرياحتدعىالتيالمحيطيةالرياححزامبين

؟السائدةالغربيةالرياحانظر:.التجاريةالرياحوبين

الهواءلأنالمناطقهذهفىالرياحوتس!ش.التجاريةالريماح

متجها،العاليةالارتفاعاتمنسهلأهبوطايهبطفوقها

ذاتمناطقوجودهذامنوينتج.الأرضسطحنحو

مناطقمعالخيلعرضخطوطوتتطابق.عالجويضغ!أ

مرتفعاتأو،المداريةدونالبحريةالمفادةالأعاصير

الضغطذاتالبقاعوهذه،المداريةدونالجويالضغط

العرضخطعندالمحيطاتفوقتتركزالجوفىالعالي

وهى.وجنوبيهالإستواءخطشممالي053دالمقارب

فيصيفاالطقسيكونعندماشمالأأبعدنقطةإلىتتحرك

أحياناالخيلعرضخطوطوتدعى.الجنوبيالكرةنصمف

مدارسكونومناطقالسرطانمدارسكونمناطق

الكرةنصففيالرياحسكونمناطقلأن،الجدي

الرياحسكونومناطق،السرطانمدارقربتقع،الش!الي

.الجديمدارقربالجنوبىالكرةنصففى

إلىللهوأءالعامةالدورةتؤدي.القطيةدوناللناطق

والجنوبىالشماليالقطبينفوقالباردالهواءيهبطأن

الباردالهواءهذاولأنالقطيةالمضادةالأعاعيرمشكلا

الدافئةالرياحسكونفتراتفإن،س!إلأرضمعيتلاحم

.الرياحسكونمناطقفىالحالهيكمامتواصلةلاتكون

منقريباتتركزالمحيطفيمناطق.الهادئالنسيمحزام

الهادئالنسيمحزاممناطقوإحدىالإستواء.خطشمالي

الوسطىأمريكامنغرباوتمتدالهادئالمحيطفىتقع

مناطقمنالأخرىوالمنطقة.الفلبينإلىالجنوبيةوأمريكا

أمريكابينالأطلسىالمحيطفيتقعالهادئالنسيمحزام

وإفريقيا.الجنوبية

الشرقىالشمالمنتهبالتىالتجاريةالرياحتحمل

خطمنالقريبةالمناطقهذهباتجاهالشرقيوالجنوب

هذهوتدفع،المناطقتلكإلىالهوأءمنكتلامعهاالاستواء

الالشوائيةالمناطقفىتسخينهابعدأعلىإليالهوائيةالكتل

تحدثوقد.المنخفضالضغطمنحزامتكونهذاويسبب

تححركالذيالحزامهذاحوافعلىالا!عتوائيةالعواصف

خطوطمعالحالهىكما،الشمسمعوجنوباشمالآ

الخيل.عرض



312ظرةلمناا

الثماقيافيعرضوخطوطوالجموبيةالشماليةالقطبيةدونالمناطقوهى،العالمفيالمحيطاتفوقمعيسةأماكنفيتوحدالرياحسكونمناطق

والشتاء.الصيفخلالطفيفاتعيراالرياحدسكومناطقمواقعوتتغير.الهادئافصيموحزاموالجنوبية

السفنإبحارفيهازدهرالذيالسابقالعهدوفى

النسيمحزاممناطقشجنبونالبحرربابنةكان،الشراعية

الصعبمنلأن،الخيلعرضخطوطومناطقالهادئ

.الغزيرةالأمطاروتساقطالرياحهبوببأوقاتالتنبؤعليهم

المناطقهذهفيالتوقفإلىالشرأعيةالسفناضطرتوربما

.الرياحهبوبلعدمألعمابيعحتىأو،أياملعدة

عرضخطوطبمالهادئالنسيمحزامأيضا:انظر

الخيل.

اعتراضعندتحدثظواهراوو!!طق

شاطىءعلىتهبالتي،الرطبةالرياحمجرىالجبالسلاسل

المويسقطالجبالسلسلةلتعبرالرياحترتفعفعندماالبحر.

الرياحوتهبالجبالومنحدرات،الساحليةالسهولعلى

خفيفةأمطارامسببة،اليابسةداخلإلىذلكبعدالجافة

تمحلفالتىالمنطقةوتسمى.الجبالسلسلةخلف

المطر.ظلمنطقةالجبال

بأستراليا،كوينزلاندمن،الشرقيةالشماليةالمنطقةتعد

مناطقمن،الفاصلةالعظمىالجبالسلسلةغربتقعوالتى

.العامفيملم075عنفيهاالأمطارتقلحيثالمطر،ظل

ساوثنيوولايةفىتقعالمطر،لظلأخرىمنطقةوهناك

المنحدراتإلىتصللاالممطرةالشرقيةالرياحلأنويلز،

منطقة،المرتفعةالأراضىتسببأسكتلنداوفيمنها.الغربية

منها.الشرقإلىالواقعةالمناطقعنالأمطارتحجزالمطر،لظل

التصويرانظر:.رسم،الطبيعيةالمئاظر

(.الطباعةلن)رواداليابانيةالمطبوعاتالتشكيلى،

وأتؤيدالتيالشفهيةالحججمنسدسلةالمئافىة

المناظرةوتختلف.للنقاشمطروحةمعينةقضاياتعارض

مرتكزاتأهممنيعدانالنشاطينأنرغم،المناقشةعن

هذافيالمناقشةمفهومويعني.الديمقراطيةالممارسة

مشكلةوتمحيصتحديدإلىتسعىالتىالعمليةالسياق

المعضلةهذهلحلالسبلأفضلإيجادمحاولةفي

نأالتعريفينكلاويتفئمنتبنيها.ثمومنوتقويمها،

بينما،البحثبساطعلىمشكلةبطرحتبدأالمناقشة

القولويمكن.المشكلةلهذهالحلولاقتراحالمناظرةتحاول

بطرحتبدأقدالنموذجيةالمناقشةإنالصددهذافي

الأنشطةممارسةإليهأدتالذيالخطأماهيةعنسؤال

هذهأنالسائلافترضفإذا.معينةمدرسةفىالطلابية

إلىالوصولوتم،البحثبساطعلىطرحتقدالمسألة

كانت،المدرسةتلكفيالطلابأنشطةبأنيقضيقرار

مناظرةعقدذلكيعقب،الدقيقالإرشادإلىتفتقر

عنويتمخضالإرشاد.لمشكلةالحلولأفضللاختيار

مجلسبتكوينيقضيقرارإلىالوصولالحوارهذا

لجميعضوابطلوضع،والطلابالأساتذةمنمشترك

المدرسة.تلكفيالأنشطة

المناظراتمنالنمطهذافىيشترك.الرسميةالمناظرة

المباشرةالإجابةفرصةلهموتتاح،المتحدثينمنمتساوعدد

والمعارضونالمؤيدونويتعاقب.الرأيفىلمعارضيهم

.محددةزمنيةفسحةلخطبهموتتحدد،المطروحةللقضية

فىتعقدالتيالرسميةغيرالمناظراتأوالمداولاتفيأما

المتخاطبينعدديكونأنضروريافليسالتشريعيةالمجالس

،الرأيفيالمعارضينعلىالردفرصةفيهاوتتاحمتساويا،
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ل!يوجدكما،زمنىلتحديدالمتحدث!تخطبتخضعولا

المتحدثين.لتعاقبأ!مجا

.اقتراحاتشكلفيالقضاياتطرح.الاقتراحات

لقضيةعرضبأنهأ!مدداهذافيالاقتراحتعريفويمكن

مواقفتع!صرل!ي،ووضوحبدهشةكلماتهاصياغةتصت

علىالاقتراحاتوترتكز.والمعارضينالمؤيدينمنكل

معومتناسقاملائماالاقتراحيكونأن-أ:التاليةالعناصر

نأ2-.والمستمعينالمتحدثينورغباتوتحاربمعلومات

،للنقاشقابلاالبحثلساطعلىالمطروحالموضوعيكون

نأيجب3.والأدلةبالبراهينمدعمةمتباينةآراءويعكس

،غموضولافيهالبسلاواضحةالموضوعصياغةتكون

يجب-4.للنقاشالمطروحةالقضيةإبرازمنيمكنمما

يجب5-.إطارهعنالحواريحيدلكيلاالموضوعتحديد

أ!سلاصياعتها،فيوواضحةمحددةالاقتراحاتتكونأن

أحطمات.امعانيعلىاعتراضاتأوجدالآالحواريصبح

أغضيةايجعللابشكلال!طماتتصابخأنيجب6-

الا!متشهادويمكن.منهمفروغاامراللنقاشالمطروحة

القيامعندتجنبهايجبالتىللمقترحاتالتاليةبالأمثلة

ذاتالبرلمانيةاللجانتنظيملإعادةقرار"اتخذ.بالصياغة

الضعيفال!داءذاتعبارةإن".الضعيفالأداء

وضوحها،لعدمالجدلتثيرقدالسياقهذافيالمستخدمة

.للنقاشالمطروحةالقضاياوتمتموي!شإرباكإلىيؤديمما

أما،حقائة!علىالأولينطويالاقتراحاتمننمطانوهناك

.بالسياساتفيعنىالثاني

منالنمطهذايحاول.حقائقعلىتنطوياقتراحات

تشكلهل:التالىالسؤالعنالإجابةالاقتراحات

الصددهذافيالا!ششهادويمكن؟حقيقةالتاليةالقرارات

التالية:بالأمثلة

إدارةقسمعلىالإنفاقفيإسرافاهناكأن"يتضح

".الصناعيةالتائللشركةالإعلان

كانتالتلفازفيعرضتالتىالأوبراأنتبين"لقد

".المستمعينعلىإيجابيأثرذات

لمجلسرئيسابصفتهبإتقانعملهجونسنجون"أدى

".الطلاب

هذهتحاول.بالسياساتتعنىالتيالاقتراحات

القياميجبهل:التاليالسؤالعنالإجابةالاقتراحات

السياقهذافيالامعتشهادويمكن؟السياساتبتعديل

التالية:بالأمثلة

البرلمانمجلسيكلافيالأغلبيةبمصادقةقرار"اتخذ

".المعاهداتعلى

توحيدالأوروبيةالدولجميعبتبنييدعوقرار"اتخذ

".والطلاقالزواجقوانين

الانتخاباتكلفيالنسبىالتمثيلنظام"اعتمد

".انبرلمانية

للمناقشة:صالحةالتاليةالموضوعاتتصبحأنيمكن

الجنائية.القضايافيالمحلفينهيئاتإلغاءيجب-

عامانمدتهاوأحدةلفترةالوزراءرثيساختياريجب

فقط.

حلمنتتم!شكي،المتحدةالأمصلاحيةزيادةيجب-

الدولية.المشكلات

الإذاعةمحطاتكلوإدارةملكيةتؤولأنيجب-

.الخاصللقطاعوالتلفاز

الكهربائيةالقوىمحطاتوإدارةمدصيةتؤولأنيجب

ح!ضمية.لمؤسسة

الشعوبرابطةودولالأوروبيةالجماعةتقومأنيجب-

لمواطنيها.مشتركةجنسيةبإقرار(أحصمنولث)اانبريطانية

عالمية.حكومةالوطنيةبالحكوماتتستبدلأنيجب-

.والمدارسالكلياتفياشياضيالتنافسأخاءإيجب-

أساسياتبرامثىالثانويةالمدارسكلتقدمأنيجب-

.أعواملأربعةتمتدالطبيعيةالعلوم

صياغةواكتمال،الموضوعاحتيارلعد.التحليل

الاقتراحمضمونتحليلذلكيعقب،ووضوحبدقةكلماته

أعفطءأحدبوصفكوعليك.المتناظرينالجانبينمن

حججبكلوالإحاطةالتامالإلمامالمتناظرةالمجموعة

وتاريخبخلفيةالإلمامالمتحاورينعلىيجب،معارضيك

البراهينكلوتمحيصومسح،شروطهوتحديدالاقتراح

تأييدأومعارضةفيإليهاالاستناديمكنالتيوالأدلة

يقومالموضوعجوانببكلالإحاطةتتمأنبعد.الاقتراح

وإبعاد،بالموضوعالصلةوثيقةالبراهينبتحديدالمتناظرون

الاختلافميادينذلكبعدتبدأبها.لهعلاقةلاالتيتلك

مماالتبلور،فيالمرحلةهذهفىلالاقتراحالمتعقلةوالاتفاق

الجانبين.كلامنالمقدمةالبراهينبينالفجوةيضيق

القضايمانتطئجعليهيطلقعماالمناقشةهذهوتتمخض

للنقالتق.المطروحة

المؤيدينبينالرئيسيةالقضاياتشكلالقضايا.

فيويبرز.فرعيةقضاياإلىتتشعبأنويم!شوالمعارضين

الأساسيةالقضايامنكلفىالآراءاختلافالسياقهذا

فيتساعدالتيالسبلأفضلوتعد.الجانبينبينوالفرعية

البحث،بساطعلىالمطروحةالموضوعاتوتحديدمعرفة

قائمةفيالمعارضونقدمهاالتيوالأدلةالبراهينتنظيم

يمكن،المثالممبيلفعلى.والادلةالبرا!تهذهوتبويب

فىالمحلفيندوربإلغاءالمتعلقةالمعارضةالآراءجميعترتيب

نأيمكنالذيالأمر،ذكرهممبقالذي،الجنائيةالقضايا

التالية:والفرعيةالرئيسيةالموضوعاتعنهتتمخض
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فيالمحلفيننظامدورإلغاءعنينجمأنيمكنهل-أ

وعدالة؟كفايةأكثرقضائينظامبروزالجنائيةالقضايا

قانونيةبكفايةمزودينقضاةامشبداليفضيهل-ب

عادلةأحكامإصدارإلىالمحلفينبهيئةعالية

ومتناسقة؟

تصبحثمومنقصيرا،وقتاالمحاكماتستستغرقهل-ج

هيئةاختيارفيلايهدرالوقتلأن،كفايةأكثر

المحلفين؟

فىالختصينغيرمنمستشاريناستخداميساهمهل-د

الجمهورثقةترسيخفيالقضاةمعالقانونيةالشؤون

القضائي؟النظامفي

الجنائيةالجرائمفيالمحلفينهيئةنظامإلغاءيعنىهلهـ-

عادلة؟محاكمةفيالمتهمينحقوقكفالةعدم

منالمكونةالمحلفينهيئةعنالاستعاضةتعنىهل-و

يجدالمتهمأنمتخصصينبقضاة،عاديينأفراد

عادلة؟محاكمة

المحلفينهيئةنظامإلغاءأنالجمهورسيعتقدهل-ز

الحياةمنالعاديينالمواطنينإقصاءعنهسيتمخض

العامة؟

زيادةإلىالمحلفينهيئةنظامإلغاءسيؤديهل-ح

الجنائية؟الإجراءاتفيالشرطةصلاحيات

إبرازالقضاياتحديديعقب)البينات(.والأدلةالبراهين

خطأأوصحةعلىتبرهنالتيوالبراهينللأدلةالمتناظرين

تتخذأنويمكن.البحثبساطعلىالمطروحةالموضوعات

فينفسهاعنتعبرفالحقائقآراء.أوحقائقشكلالبراهين

كما.الملموسوجودهاعلىالاستدلاليمكنأشياءشكل

وأساليبوسائلعدةخلالمنوشرحهاتوضيحهايمكن

القصص،ورواية،والأمثلة،والوصفالمقارنةمثل

والوسائل،الشهادةأوالبيئةواستخداموالإحصاء،

لوجهاتوتقويمللحقائقتفسيرفهيالارأءأما.البصرية

آراءالحسبانفيالسياقهذافىوتؤخذ.الأخرىالنظر

فقط.المناظرةأثناءالمتخصصين

القضاياتحديدأعقابفىيتم.البراهينعلىالرد

التيوالبراهينالحججعلىالردودتحضيرالأدلةواختبار

الثانيةالمرحلةوفى.الأخرىالمتناظرةالمجموعةتسوقها

والتي،معارضوهميطرحهاالتيالحججالمتناظرونيختار

براهينهمإبرازعليهمويجبدحضها.بامكانيةيعتقدون

معارضيهم.حججتفنيدفىعليهايستندونالتي

الأنماطهذهتستخدم.للمناظراتمختلفةأنماط

فيويوجد.والكلياتالمدارسفيللمناظراتالختلفة

فيمتحدثينثلاثةأومتحدثانللمناظرةالتقليديالنمط

أحدهما:خطابينبإلقاءهؤلاءمنكلويقوم.جانبكل

حججعلىردودعلىيشتملوالثانىأساسيخطاب

تنطميأخذجانبكلمنمتحدثينوبحضور.مطروحة

التالي:الشكلالمناظرة

دقائق.ثمانىمنهاكلويستغرقالأساسيةالخطب-

.المناظرةفيالمؤيدالأولالفريق

.المناظرةفيالمعارضالأولالفريق

.المناظرةفيالمؤيدالثانيالفريق

.المناظرةفيالمعارضالثانىالفريق

فيالمطروحةالحججعلىالردتتناولالتيالخطب-

المناقشة.

.المناظرةفيالمعارضالأولالفريق

.المناظرةفيالمؤيدالأولالفريق

.المناظرةفىالمعارضالثانيالفريق

.المناظرةفىالمؤيدالثانيالفريق

الحجةعلىيعتمدالمناظراتمنآخرنمطوهناك

يلي:كماتنطمهويتموالاعتراض

دقائق.أربعويستغرقالاستجواب

المناظرةفيالمؤيدةللمجموعةالأولالفريق-ا

الثانيةالمجموعةمنالاستجوابعمليةتبدأ-2

للمعارضة.

المعارضة.الأولىالمجموعة-3

.المؤيدةالأولىالمجموعةمنالاستجوابعمليةتبدأ-4

.المؤيدةالثانيةوالمجموعة-5

المعارضة.الأولىالمجموعةمنالاستجوأبعمليةتبدأ-6

المعارضة.الثانيةوالمجموعة-7

.المؤيدةالثانيةالمجموعةمنالاستجوابيبدأ-8

يستغرقالجانبينلخطبومجملالحججعلىرديطرح

ويضم:دقائقثماني

المعارضة.الثالثةالمجموعة-ا

للحح.المؤيدةالثالثةالمجموعة2-

المتناظرينالفريقينمنسيصدرالقراركانإذاالقرار.

الاستماعحكمانأوحكمفسيتولى،المناظرةأثناء

كليقررذلكأعقابفي.جانبكلمنللمتحدثين

ثمومنإقناعا،البراهينأكثرعرضقدالفريقينأيحكم

الفريقيفوزالحالةهذهوفي.الفريقلذلكبصوتهيدلي

والتلفازالإذاعةتستخدم.الأصواتغالبيةنالالذي

هذهفيويطلب.المناظرةنتيجةعلىللحكمبديلةأساليب

المطروحةالقضايالحسمالتصويتالمشاهدينمنالحال

عقدقبلالأحيانبعضفىالأصواتتجمعوقد.للنقاش

فيالحججتأثيرمدىمعرفةبهدفأعقابهاوفي،المناظرة

ين.هدلمشااءارحبنرتأ

فن.،بةلخطاا؟بةلخطاا،لمنطقا:يضاأنظرا
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مثلضارةمعينةموادمقاومةعدىالجسممقدرةالمئاصكة

الجسميدافع.الأمراضتسببالتيوالفيروساتالبكتيريا

جهازطريقعنالضارةوالكائناتالأمراضضدنفسهعن

والجزيئاتالخلايامنمجموعةمنيتكون،التركيبمعقد

الح!ر!ذا!صحيث،المناعةجهازيسمى،والأنسجة

رفزواتيادضارةالموادمنمتنوعةمجموعةضدالحماية

الجسم.

علىمقدرتهالمناعةلجهازالأساسيةالسماتومن

خلايابقيةعلىيؤثرأندونالدخيلةالكائناتتدمير

الخلاياهذهيهاجمالمناعةجهازولكن.السليمةالجسم

الاستجابةالاستجابةهذهوتسمىويدمرها،أحيانا،

الذاتية.المناعةأوالذاتيةالمناعية

حولمنالجسمحمايةالمناعةجهازيستطيعولا

أحيانايحتاجول!صهفقط،نفسهعلىاعتماداالأمراض

منللوقايةلقاحاتالمرضىالأطباءويعطيما.مساعدة

تعززحيث،للحياةالمهددةالحادةالإصاباتبعض

نفسهعنالدفاععلىالجسمقدرةوالأمصالاللقاحات

عمليةوتسمىالبكتيريا.أوالفيروساتمنمعينةأنواعضد

وأالتمنيعالوقايةبغرضوالأمصالاللقاحاتإعطاء

التحصين.

المناعة،علمالمناعةلجهازالعلميةالدراسةوتسمى

ذلكفحتىعشر.التاسعالقرنأواخرإلىتاريخهويعود

جهازعملكيفيةعنالعلماءمعلوماتكانتالتاريخ

المعلوماتفيكبيرتقدمحدثفقداليومأما.قليلةالمناعة

يناكوالعلماءءالأطبأيافماعة،علماءلدىالمتوفرة

الجهاز.هذاعملكيفيةعن،المناعةجهازيدرسون

المناعةجهازأجزاء

للدفاعمعاتعملعديدةأجزاءمنالمناعةجهازيتألف

وأالممرضاتغزوعنتنتجالتيالأمراضضدالجسمعن

المسببةالكائناتهيوالممرضات.البشريللجسمالسموم

جهازويستجيب.والفيروساتالبكتيريامثلللمرض

تسمىالخطواتمنسلسلةعبرالغريبةالموادضدالمناعة

الاستجابةتحفزالتيالموادوتسمىالخماعية.الاستجابة

فيالخلايامنعديدةأنواعوتدخل.المستفمداتالمناعية

اللمفاوياتمنها،المستضداتضدالمناعيةالامستجابة

للمستفدات.المهيئةوالخلايا

البيضاء.الدمخلايامنخاصةأنواع.اللمفاويات

نقىفياللمفاوياتتنتجالبيضاءالدمخلايابقيةومث!!

البشريالمناعةجهاز

معاتعملالتيوالأنسجةالأعصاءامنعددمنالماعةحهاريتعود

حشوةوهو،العظمنقيالمهمةالحهازأحراءوس.اعدوىالمكالحة

وشبكةالصدر،فيعضووهي،والتوتةمعيمة،عظامداحلإسممحية

الأ!سجةمنصسيرةوكتل؟اللمفاويةالأويمةتسمىالأوعيةم!

فيدوراأيضاوالطحالاللورتانوتؤدي.اللمفاويةالعقدتسمى

المماعة.

منالعديدمراكزفيللدمالم!صنالنسيجأي،العظم

وتصبح،العظمنقيفياللمفاوياتبعضوتنضج.العظام

بعضوتتطور.البائيةالخلاياأيضاتسمى،بائيةلمفاويات

الأجسامإنتاخوظيفتهابلازميةخلاياإلىالخلاياهذه

عبروتنقل،المستضداتتهاجمبروتيناتوهي،المضادة

وال!معاء.ال!نفوإفرازاتوالدموعالدم
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عنوعوضا،العظمنقيفيأخرىلمفاوياتتنضجولا

(،الصعترية)الغدةالتوتةإلىالدممجرىعبرتنتقلذلك،

اللمفاوياتتنموالتوتةوفيالصدر.أعلىفيعضووهى

الخلاياأيضاتسمى،تائية!لفاوياتإلىالناضجةغير

التائية.

أنسجةفياللمفاوياتمنكبيرةأعدادوتخزن

اللمفاويةوالأعضاءالأوليةاللمفاويةالأعضاءتسمى

العظمنقىهيالأوليةاللمفاويةوالأعضاء.الثمانوية

وتشم!.اللمفاوياتفيهاتنموالتىالأماكنأي،والتوتة

واللوزتيناللمفاويةالعقدالثانويةاللمفاويةالأعضاء

الحجم،صغيرةأعضاءاللمفاويةوالعقد.والطحال

العنقمثلمعينةمناطقفيتتركز،الشكلحبيبية

أوعيةمنوالبكتيرياالضارةالجسيماتوترشح،والإبطين

الجسممكافحةأثناءوفي.اللمفاويالجهارتسمى

انظر:.مؤلمةوتصبحاللمفاويةالعقدتنتفخللإصابات

.اللمفاويالجهاز

بالموأدالخلاياهذهتحيطللمستضدات.المهيئةالخلايا

هذهففيالبلعمة.تسمىعمليةفيوتهضمهاالغريبة

الغريبةالموادللمستضداتالمهيئةالخلاياتبتلعالعملية

علىألمحتويةالشظاياهذهتهئثم،صغيرةقطعإلىوتفتتها

بتحريكوذلك،المجاورةالتائيةالخلاياإلىالمستضداتقطع

الخلايامتناولفيلتكونالعلويةسطوحهاإلىالشظاياهذه

الاستجابةحفزإلىذلكيؤديالحالاتبعضوفي.التائية

المناعية.

البائيةاللمفاوياتهىللمستضداتالمهيئةالخلاياوأهم

فيالتغصنيةالخلاياوتتركز.والبلاعمالتغصنيةوالخلايا

أنحاءكلفيأيضاتوجدولكنها،اللمفاويةالأنسجة

أما.الشكلذراعيةطويلةبروزاتعلىوتحتوي،الجسم

الجسم.أنحاءكلفيفتوجدالبلاعم

البيضاءالدمخلايامن.الأخرىاليفاءالدمخلايا

،الإصاباتمكافحةمجالفيالأهميةذاتالأخرى

مثل-الخلاياوهذه.والعدلاتوالوحيداتالحمفات

بإمكانهاأي،البلاعممن-للمستضداتالمهيئةالخلايا

قتلفيمه!ةوالعدلات.الممرضات(وهضم)ابتلاعبلعمة

الحساسية.أفعالبردودوترتبط،الطفيليات

المناعيةالاستجابة

المناعيةألاستجابةأالمناعيةللاستجابةشكلانهناك

.الخلويالوسيطذأتالمناعيةألاستجابة2-الخلطة

فيالداخلةالمناعةجهازأجزاءفيالشكلانويختلف

كلاالمستضداتمنالعديدوتحفز.المناعيةالاستجابة

المناعية.الاستجابةشكلي

منالنوعهذايسمى.الخلطيةالمناعيةالاستجابة

،المضادةبالأجسامالمناعيةالاستجابةأحيائاالالمتجابة

المناعية.الاستجابةفيالمضادةالأجساملاستخداموذلك

تحملالتيالجسميةالسوائلإلىالخلطيةصفةوتشير

بروتينيةجزيئاتالمضادةوالأجسام.المضادةالأجسام

أحياناوتسمىالبلازما،وخلاياالبائيةاللمفاوياتتنتجها

العدوىمنالجسمتقىوهي.المناعيةالجلوبيلينات

البكتيريا.أنواعبعضتفرزهاالتي()السموموالذيفانات

لمفاويةتعرفهىالخلطيةالاستجابةفيخطوةوأول

التخصصعاليةبائيةلمفاويةفكل.معينمستضدعليبائية

تتعرفوعندمافقط.واحدمعينلمستضدتستجيبأي-

به،نفسهاتلصقبهاالخاصالمستضدعلىالبائيةاللمفاوية

إلىتنموالتي،المتشابهةالخلايامنعددإلىتنقسمثم

الخلاياوتنتج.ذاكريةبائيةلمفاوياتإلىأوبلازميةخلايا

عبرتدورالتيالمضادةالأجساممنكبيرةكميةالبلازمية

وتمكن.العدوىلتحاربالدمومجرىاللمفاويةالأوعية

الاستجابةمنالمناعيالجهازالذاكريةالبائيةاللمفاويات

لاحقا.المستضدبنفسالجسمإصابةحالةفيبسرعة

لحيناللمفاويةالأعضاءفىاللمفاوياتهذهوتخزن

الحاجة.

.متعددةبوقالعدوىالمضادةالأجساموتحارب

تغلف،المثالسبيلعلى،المضادةالأجسامفبعض

بلعمتهامنوالعدلاتالبلاعملتتمكنالمستضدأت

التيالذيفاناتأيضاالمضادةالأجساموتعادل.بسهولة

البكتيريا.تفرزها

المناعةجهازمصطلحات

المماعةجهازشحذهاالتيالخطواتكلتمتمملالمناعيةالاستجابة

الغريبة.الحيةالكائناتلتدمير

أنجةالماعةحهازيهاجمعدماتحدتالذاتيةالمناعيةالاستجابة

نفسها.السليمةالجسم

المحرقيالمادةأخرىخليةأيأوالبلعمبهايبتلعالتيالعمليةهيالبلعمة

.صغيرةقطعإلىالعريبةالمادةمفتتاويهضمها،

اللقاحاتطريقعنالامراضضدالجسمحمايةعمليةهوالتحصين

.والأمصال

الجسم.تغزوالتيالغريبةالكائناتيهاحمبروتيناللضادالجسم

المناعةلحهازالعلميةالدراسةهواللناعةعلم

اللمفاويات:مننوعانوهناكالبيضاء.الدمحلايامننوعاللمفاوية

البائية.واللمفاوياتالتائيةاللمفاويات

الامشجابةيستحثالجسمداخل-غريةمادةأو-فيروسا!لستضد

الماعية.

.الفيروساتأوالبكتيريامثل،المرضيسببحيكائناللمرض

.والسمومالأمراضبعضمقاومةعلىالجسمقديرةهيالمناعة
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الخلطيةالمناعيةالاستجابة

لمفاويةكلوتستجيب.فيهوتمضح،العظملقى!ىالبائيةأطمفاوياتاوتتح!ستضدا.بائيةلمماويةتكتمتصعندماالحلطيةالمناعيةالامشجابةتبدأ

تنتجبلازميةحلاياإلىالحلاياهذهوتسصئلعض.متمتحابهةحلاياإلىالبائيةالخليةلمقسمابالمستضدتلتصقأنلمعد.معينمستضدضدبائية

.العدوىتكافحالتىالمصادةالأحسام

،-7كاعضا3قيأخمن!سامصعبلازميهخلالاالبائيةاللمفاوياتتتكائرلم

صم!متبهحل!يماسمتخممجهسسضدعئامتخصصةسستضدياالمتخصصة

!ء!لا(ق/اعصءلألائةلمفارلة

ع5537--!%!81
55بي

ده5غلمي

بر/3كاه5ء!!-بالمستضدنفسهاردالعظم3لا

7ءالأ553د3ح3

ىس--س3-!ا!!!؟-3

ءةهه!ش!ءعص-!-ا

هههنيأ!337-!-!طإ
اللمفاويةالأوعيهإلى8

الدمرمجرىدخيلىمستضد

ضدالجسمعنالمضادةالأجسامأنواعبعضوتدافع

ا!لتممة،تسمىالبروتيناتمنمجموعةبتنشيطالعدوى

المصل.يسمىالذي،الدممنالصافيالجزءفيتوجد

ردودفيالمساعدةعلىقادرةتصبحالمتممةتنشيطوعند

فعلىالخلايا.أوالفيروساتأوالبكتيرياتقتلالتيالأفعال

بلعمةويمكن.البلعمةعمليةفىالمتممةتساعد،المثالسبي!

والمتممةالمضادبالجسماتغلفعندماأكبربفعاليةالبكتيريا

فقط.المتممةأوفقطالمضادبالجسمتغلفأنمنبدلأمعا

الدمخلاياجذبأيضاالمتممةبروتيناتإمكانوفي

والأجسام.العدوىمنطقةإلىللأمراضالمكافحةالبيضاء

،أي،التخصصعالية،البائيةاللمفاوياتمثل،المضادة

معين.مستضدضدبكفاءةمنهاكليعمل

بعضففي.الجسمعلىالمستضداتتأثيراتوتتفاوت

ظهورلمنعكافيةمضادةأجساماالجسمينتجالحالات

وفي.الجسمإلىالغريبةالمستضداتدخولعندالأعراض

لمنعالكافيةالمضادةالأجسامينئالجسملاأخرىحالات

شفاءفيتساعدالمضادةالأجسامولكن،الأعراضظهور

المريض.

اعتمادا،آخرإلىشخصمنالمناعةجهازويختلف!

ا!شجابةتختلفلذلكونتيجة.الوراثةعلىكبير،حدإلى

جهازيتأثرلا،المثالسبيلفعلى.المستضداتضدفردكل

المصابينولكن،اللقاحبحبوبالناسمعظملدىالمناعة

حيثبها،يتأثرونالقشحمىيسمىالحساسيةمنبنوع

الامشجابة-مستضداتبوصفها-الحبوبهذهتحفز

المناعية.

هذايحدث.الخلويالوسيطذاتالمناعيةالاستجابة

ومنتجاتهاالتائيةاللمفاوياتبفعلالاستجابةمنالنوع

ولا،التخصصعاليةالتائيةواللمفاويات.الكيميائية

نوعانويساعد.معينةلمستضداتإلاتستجيب

التوافقتركيبةبروتيناتهماالبروتيناتمنمتخصصان

بروتيناتالختصرباسمهاالمعروفة،الرئيسيةالنسيجى

تحديدفيالتائيةالخلايامستقبلاتبروتيناتو،هـكم

وتوجد.معينمستضدضدالتائيةاللمفاويةاستجابة

الخلايا،لمعظمالخارجيةالسطوحعلىهـكمبروتينات

سطوحعلىالتائيةالخلايامستقبلاتبروتيناتتوجدبينما

التائية.اللمفاويات

الوسيطذاتالاستجابةفىالأولىالخطوةتبدأ

المهيئةالخلايامنوغيرهاأسلاعمابعملالخلوي

تبتلعالجسمإلىمامستضددخولفبعد.للمستضدات

قيمإلىوتهضمهالمستضدللمستضداتالمهيئةالخلايا

هـكمبروتيناتوترتبطالمستفدية.الببتيداتتسمى

تسمىالتيالببتيدية،هـكمتركيباتلشكوينبالببتيدات

هذايحدثحيثالمستفدية،هـكمتركيباتأيضا

متخصصة.وببتيداتمعينةهـكمبروتيناتبينالارتباط
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الخلويالوسيطذاتالمناعيةالاستجابة

للمستضداتالمهيئةالحليةتهضمالبدايةفي.الموتةفيوتنضجالعظمنقيفيتنتجالتىالتائيةاللمفاوياتلفعلالاستجابةمنالنوعهذايحدث

الختصرباسمهاالمعروفة،الرئيسيةالنسيجىالتوافقتركيبةببروتيناتالببهتيداتهذهوترتبط.اللستفمديةالببتيداتتسمىصغيرةقماإلىالمستضد

التائية.الخليةبمستقبلةالببتيديةهـكمتركيبةبارتباطالتائيةالخليةتنشيطويبدأ.الببتيديةهـكمتركيباتدتكوينهـك،ملروتينات
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بز!2،كا-صكال!ئ!تفئخئثكئئهثهـكثكاء!ة!!ء3،!،*كالالم!د؟!4كمهيهحبهم-كاص*تن!بر!،ص!ع!!؟ءلأص؟3"!لالأكااعلالأ7لا!/-صاكاكاع،كا/!يمزر?عء!

ؤ!؟!!كالا\7يب!++!ص+كاء!ء711لأ!رزلأ!لآ!!س!!-؟!!كاع!!ل!-7*!/،كا4عأص+4\!+زرسلاو47رربر!!،\!،!-؟!يههعك!ء؟!م!!يرصفي؟لمع-ىلا"بر،ءير!كا!4كا

كا؟ل!!جلم!وء!؟?لاكاءكاس-ءصكا!7ركاكاو؟-ا73ل!3?ى!3!؟!-ع،سءكاكألأ!لأء7صىكايريرلم!!رز؟ءائنءلأىلا!ءلملأءممئرى!!!بر؟!لم؟تر

!ء،لأءلم!ى3؟كاء3ىزر!لا؟3لألألأكاكا!صءل!صص!*يمثبيههـيهص!خم!!،عى؟"حكا؟سلمصوأ!س،!ء!!*"!!كا؟لالارر!1"لأ3؟?3!بر7كاو

كاى93؟!!(!صدءى؟صء!!كاس!/لأ-*1ى!كابريرشس؟7لأكا+4\بر؟!ى؟!ع3عءو!!حثك!!4ى!رزص،!اعالأىصزر!-!!!؟ئركا3ع،ءش،كا!ءكأ!جيجمثهجتشث!كيدصلمء!ءم4لإ-!ءضو!ش7ءاع!؟!زرقئ،؟س!

لم+ءء!كا3ى-كا؟لمكاصكاأجمجيا!رس؟!ءيظج!لإجكأد،رر!+خلحتز42ءلمءغبرزرلمكرءلاء/ء/كا-%ءضشا؟ئن،ءلأ؟!ركالم؟غيرضبخلمزوص؟!صبرلمثرحيرورلأفيكاض!شيز! !!!؟4!لمء3!ء!لالأؤلأ-!1ع،3الملا-كالأع!علذ)ع!/بز،ءث!!!كا-!صلم!ءسءع!!-7رو!لم!كا،ش!3!!س؟7!!كا/كاكا!?!3!لمكاع!3ص؟"2"س-ء3كاعلأ!ع!ء

ا-ثثثهكهط!،قيكثئهمثتئلأأتنلح

!!لاسكأ!!!،!عا!:ديعر؟ء3

؟ازوكاوبر-!؟علاءكاصبمسيزلمء

لمكبهباي!لأأكبمءكالمبنخخثضئن!لإبر

!كاسكالماكابرلم"6 اترئنقثم*كالأ؟ئم؟كاى!ئمى؟،

*ير!!3!كا?،أ!+،؟و؟!!لماكأنر!3لم

،7؟ير؟كايريرء،!3!

كا!ى؟يركا،/!ىلمرر!!خ4!كا!

لآء!31ىكا،ص*اير*كا

6!!عير-كأ!؟خ!ثر!-!!-غ!ء-بر!خ!-يئ!!!!؟!-!بريز!-كأ!!بم

!ىلموركاصلاأ-عض!ائر!+كالمرزر!"ص!أ-في؟ء3حضزر*"قي؟،"3

كاير!؟!3بنا!!لم!كأ!ضلمئر؟!ىئرئنتن!*3!!! آ،!!!!ىعص3اكا!كاءا*ء4!؟3!7

لمصس3ع!ىىكاكأ!بريز!!نم!أ!اخ!!ير!!!!!دع!و!ئن!

ترء!!برشى؟كي!ور!!ض؟؟او-1//يرلمكأ!،/ؤ!اذ،4وسلا!

لم*!بركتنعأءيرا!?لأ"3رراء-غخنر!ا!زر!سش4ا3يرألا!

عايرا؟كألأ!ضش!!لأ؟!:ئن!ير/ئمبز!!؟وو!رزكاء؟!ا؟"رر

كا؟!ص!بر؟!!ءلم!!!3عكا"أ!/لأءيزلملم4كا!ء!

دشءؤ!3لمشضش!ضبر!"صير!ؤ!!أ!لألا37ويزشكاعكاص

!اىد*!ير!عء!،كاكا3يزس؟!!،زر؟بنبرش

!ا!يرفيئركأى4+!ع!يربريخلا؟-!لمئنكاير!ص1!ء!ء((

ررىئم7كا؟!لائنرز-*لم"ى!ا؟/زر!ئركا/!كالأ؟فئ!*7بر؟!ركا؟بز؟ء

-شلم!!!ضلم!ئر!؟ئرئربرو!ء/وركابرش؟ع:!بر؟رز!؟؟كير!!بن!!لميئ

لم!ئمئن؟!؟!!صشكا؟!فئ4؟كا!!!أ،برص!"،7لمشئراغ

3أكا!ءكايركا%لم!بر!"برازرض!كا!ا!!5كاصين!أ،!ء!/!؟!!؟4!!!!ور

-عيبميرء؟!،برع-لاءءكاير97ء1ء*!اوإ)لأ

؟ير!؟شاص?بم?3ئر!!!ص!؟!صضكا%!ىىلآى،صئهينكيم؟ء!صد!بر

!كاير-ءبمضبرخىض3ء/!-!؟وربر!*عبر?!!ءبر!!!!؟!ع

ءعكاير!ء/!!زرس؟!لأكان،كاو!ض!ءبمئز،ص!؟ضرزلأ!ضى

!س-برلمحس،!!بزكازوص!لم!!ء

عش!برلأءئج!؟"!اوعءو،كمق!ء3ص-(!ير

د!ءى!لألم!كايكاا*!ءص!!!!ء3ش-?زرفيرزج؟

!?!!؟!4؟!؟بز-كي!!!3ئن"لآ!2!س!رلا!يء!

/ير*يرلإرزسرز!ءبزر!!!**!!ي،؟زوش3يرسء

-"ء-خ!لا!؟ئر!!كأب3يركا!،كاءبر!كاا!ش+3بربما!ا؟ير

?؟!ل!ث!؟لأابئ!بر4ىكا!!3

؟!!ءىء؟4!!7!!صكأ7

مما+!؟لهؤ!غببر!ه!ثههلازربزبرنجئي

!كإئفؤفيخيزئنقيءقي!لمبروربزنن!لئهنمنرقيء؟بر

بمهحبهلإبميلمثببديمتهلإك!لإ/تت!ا

3!!!--علمءيزلم!أثئه!ى!ير/كا*3

ىء؟يفلأ7؟يهث!ئئئالكلبز!ءكافي!!1

سطوحعلىالببتيديةهـكمتركيباتتعرضذلكوبعد

للمستضدات.المهيئةالخلايا

تختبرالببتيديةهـكمتركيباتتعريضوعند

المجاورةالتائيةاللمفاوياتعلىالتائيةالخلايامستقبلات

التائيةاللمفاوياتارتباطإمكانيةلتحديدالتركيباتهذه

معمعينةببتيديةهـكمتركيباتتتطابقحيثبها،

معالمفاتيحتتطابقمثلماتماما،معينةتائيةخلايامستقبلات

الببتيديةهـكمتركيباتبينالتطابقوبحدوث.الأقفال

لتنشيطإشارةأولترسلالتائيةالخلاياومستقبلات

التائية.اللمفاويات

ثانيةإشارةأيضاالتائيةاللمفاوياتتنشيطولمجطلب

الخلاياسطوحعلىالموجودةالإفحافيةالجزيئاتمن

هذهوتتهيأ.التائيةوالخلاياللمستضداتالمهيئة

التائيةالخلايامستقبلاتتختبرعندماللعملالجزيئات

اللمفاوياتسوىتنشطولا.الببتيديةهـكمتركيبات

مستقبلاتمنإشارة-خاصتينإشاربنتستقبلالتي

وبمجرد.الإضافيةجزيئاتهامنوأخرىالتائيةخلاياها

منتطلقثمالتكاثر،فيالتائيةاللمفاوياتتبدأتنشيطها

اللمفاويةوالأوعيةالدممجرىإلىاللمفاويةالأعضاء

.العدوىلمكافحة

ذاتالاستجابةفيالمشاركةالتائيةالخليةنوعويتوقف

المصابةالخلاياففيالمستضد.نوععلىالخلويالوسيط

التائيةاللمفاوياتعادةالمستضداتتنشطبالفيروسات

وتنشط.المصابةالخليةتقتلالتيللخلايا،السامة

مواددلإفرأزالمساعدةالتائيةاللمفاوياتأخرىمستضدات

منمجموعةإلىتنتمياللمفوكينات،تسمىكيميائية

مننوعويحفزالسيتوكينات.تسمىالكيميائيةالمواد

للخلايا،السامةالتائيةاللمفاوياتونموإنتاجاللمفوكينات

البلاعمتجمعأخرىأنواعتسبببينما،المصابةالخليةلقتل

الكائناتتدميرعلىوتساعدهاالإصالة،منطقةفي

الدخيلة.

الجسمعنتدافعالتياللمفاوياتمجموعاتومن

وهذهطبيعيا.القاتلةالخلاياوالأورامالفيروساتضد

أوجه.عدةفىالأخرىاللمفاوياتعنتختلفالخلايا

الخلايامستقبلاتمساعدةتحتاجلاالمثالسبيلعلىفهي

هـكمتركيباتتنشيطيتطلبلاعملهاأنكما،التائية

الخلاياطبيعياالقاتلةالخلاياتقتلذلكعنوعوضا.الببتيدية

الغريبة.الموادعلىالمحتوية

الخلاياتفرزالعدوىمعالجةالمناعةجهازيتمأنوبعد

تعطلها،أوالمناعيةالاستجابةتكبتلمفوكيناتالتائية

عنوينتج،المنا!مبةالتائيةاللمفاوياتإنتاجشوقفوبذلك

بعضهاولكن.المنشطةالتائيةالخلايامنالكثيرموتذلك

مهيأةهناكتبقىحيث،اللمفاويةالأعضاءفىتخزن

الحاجة.عندكاثلةعدوىأيلمكافحة
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دوراالخلويالوسيطذاتالمناعيةالاستجابةوتؤدي

الأعضاءف!انحوالأعضاء.زراعةفشلأونجاحفيمه!ا

المتطابقةالتوائمباستثناءوذلكوراثيا،مختلفونومتلقوها

يعامللذلكونتيجة.الوراثيالتركيبنفصرتحملالتي

العضومعاملةالمزروعالعضوالمتلقىجسمفيالمناعةجهاز

ذاتالمناعيةالاممتجابةاستثارةإلىيؤديمما،الغريب

رفضه.أوالمزروعالعضوقدميروبالتاكط،الخلويالوسيط

عملياتإجراءالأطباءيحاولالعضورفضاحتمالولتقليل

تركيبهمافىالمتشاب!توالمتلقينالمانحينبنالأعضاءزراعة

الكابتةالأدويةتسمىأدويةويستخدمون،الوراثي

تحدأوالحدوثمنالمناعيةال!ستجابةتمنعالتي،للمناعة

نشاطها.

المناعةالجسمينمىكيف

المناعة2الفاعلةالمناعة-ا:المناعةمننوعانهناك

المنفعلة.

المناعةمنالنوعهذاالجسمي!خسب.الفاعلةا!لناعة

التلقيح،اوأحدوىاطريقعنمعينمستضددخولعند

قادرةأشهائيةاوالخلاياالذاكريةأجائيةاالخلاياتصبححيث

المستضدنفسمنلاحقهجومأيضدالاستجابةعلى

الاستجابةوتكون.الأولىامشجابتهاسرعةمنأكبربسرعة

لفترةوتدوم،الأولىالاستجابةمنأقوىاللاحقةالمناعية

.أطول

الفترةمنأطوللفترةالأمراضبعضضدالمناعةوتدوم

الشخصفإصابة.أخرىأمراضضدالمناعةتستغرقهاالتي

الشخصيقى،المثالسبيلعلىالصفراء،الحمىبفيروس

!ذاوينئ.دائمةبصفةبالفيروسلاحقةإصابةأيمن

ينئبينما،الفيروساتمنواحدبنوعالإصابةعنالمرض

.الفيروساتمنمتعددةبأنواعالإصابةعنمثلاالزكام

فيروساتمنمختلفةلانواعباستمرارمعرضالجسمولأن

حيث،دائمةليمستالمرضهذاضدالمناعةفإنالزكام

ضدالحمايةالفيروساتهذهمنواحدبنوعالإصابةلاتوفر

.الأخرىالأنواع

معين،مرضضدفاعلةمناعةالناسمنالعديدولدى

إصابتهمبسببالمناعةاكتسبواحيث،ذلكيدرواأندون

لديهميحدثل!االمرضمنخفيفبشكلمايوما

المضادةالأجسامأنتجالجسمولكن،بالمرضالإحساس

لمكافحته.المطلوبة

النشط،التمنيعأحيانايسمىالذي،التلقيحوينتج

علىاللقاحويحتويالمقصود.المرضضدفاعلةمناعة

خفيفةأعراضاتنتج،مضعفةأومقتولةفيروساتأوبكتيريا

علىلاحتوائها،الإطلاقعلىأعراضاتنتجلاأو،للمرض

جهازتجعلمناعيةاستجابةحدوثإلىتؤديمستضدات

إصابةأيسرئضدفعلرداكتسابعلىقادراالمناعة

يحتاجالحالاتبعضوفى.الحيالكائنبنفسلاحقة

علىللمحافظةفترةبعداللقاحمنمعززةجرعةالشخص

.المرضضدالوقاية

بصفة،المناعةمنالنوعهذايكتحسب.المنفعلةالمناعة

علىيحتويمصلمنأكثرأوواحدةحقنةبتلقي،عامة

ويحصل.معينمرضضدالجسمعنللدفاغمضادةأجسام

عادةيسمىالذي-الأمصالمنالنوعهذاعلىالأطباءا

وأ،المرضمنشفيحيوانأوشخصدممن-المضادالمصل

يستخدمكلهالمصلامشخدامعنوعوضا.ضدهلقاحاتلقى

علىيحتويجاما،جلوبيلينيسمىمنهجزءاعادةالأطباء

يحتويبينما،الدميحتويهاالتيالمضادةالأجساممعظم

أنواعاالدممانحيمنعدددماح!منالمأخوذجاماجلوبيلين

جلوبيلينحقنالأطباءويعطي.المضادةالأجساممنمختلفة

مضادةأجسامإنتاجيستطجعونلاالذينأ!لمرضىجاما

أمراضلمنعأيضاجاماجلوبيلينالأطباءويستخدم.كافية

المعرضينأولئكلدىالفيروسيال!جدوالتها!الحصبة

.اللقاحتلقىمنشم!ضوالمالذي!،للمرض

طريقعنالمأخوذةالمضادةالأجسامالجسماويدمر

المنفعلةالمناعةفإنولذلكيعوضها،ولا،المنفعلةالمناعة

بضعةأوفقطأسابيعلبضعةتمتدحيثالأمد،قصيرة

.لسنواتالفاعلةالمناعةتمتدبينماأشهر،

الأمراضبعضضدمنفعلةمناعةالجنينويكتعسب

الأجسامهذهتحميحيث،الأممنالمضادةالأجسامبتلقي

يتلقىولذلك،الولادةبعدأشهرلعدةالجنينالمضادة

.الأملبنعبرإضافيةمضادةأجساماالأطفال

الذاتيةالمناعيةالاستجابة

عنالغريبةالموادضدعادةالمناعيةالاستجابةتوجه

جهازولكننفسها.الجسمأنسجةضدتوجهولاالجسم

الغريبة،الأجساممعاملةأحياناالجسمأنسجةيعاملالمناعة

الاستجابةهذهمثلوتسمىمهاجمتها.فىويبدأ

عنهاوتنتج،الذاتيةالمناعةأوالذاتيةالمناعيةالاستجابة

تدميرإلىتؤديأنيمكنالتىالاضطراباتمنالعديد

ال!نسجة.

أي-ذاتيةمفادةأجسامإنتاجفردكلوبإمكان

الجسمأنحسجةتهاجمأنيمكنالتيالمضادةالأجسام

هذهولكنالدور.نفسأداءيمكنهاتائيةولمفاويات-نفسها

تحتعادةتوضعالذاتيةالمضادةوالأجساماللمفاويات

التائية،الخلاياتنتجهاالتيالسيتوكيناتطريقعنالمراقبة

الثانيةالتنشيطإشارةتوفيرفيالجسمفشلطريقوعن
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.المضادةللأجسامبعفالأحيانوفي،التائيةللخلايا

المناعةبأمراضالأفرادمعظملايصابلذلكونتيجة

الأشمخاصبعضإصابةسببالعلماءولايدري.الذاتية

بها،آخرونيصابلاحينفى،الأمراضهذهبمثل

بعضأنإلىتشيرالتيالأدلةبعضإلىتوصلواولكنهم

المناعةبأمراضالإصابةإلىالنزوعيرثونقدالأشخاص

الذاتية.

هذهتدمر.التخصصالعضويةالذاتيةالمناعةأمرافى

والجلدالدرقيةالغدةمثلالأعضاءبعضأنسجةالأمراض

مرضباسمالمعروفالذاتيةالمناعةفمرض.والبنكرياس

ويجعلهاالدرقيةالغدةيصيب،المثالسبيلعلىجريفز،

يؤديالمرضبهذاالمصمابينمعظمففي.النشاطمفرطة

معالدممجرىفىتدورالتيالمضادةالأجسامتفاعل

إضافيةكمياتوإنتاج،الغدةنموإلىالدرقيةالغدةأنسجة

ظهورالزائدالهورمونويسبب.الدرقيةالغدةهورمونمن

القلبضرباتسرعةوازديادالتوترمثلالأعراضمنعدد

هورمونإفرازتقللبأدويةعادةالمرضويعالجاضطرابها.أو

الدرقية.الغدة

الأمراضهذهتصيب.الشاملةالذاتيةالمناعةأمراض

الذأبالأمراضهذهأخطرومنالأعضاء.منعددا

والجهازوالكليتينالجلديصيبالذيالشاملالحمامى

بالذأبالإصابةوتنطوي.والقلبوالمفاصلالعصبي

معتتحدذاتيةمضادةأجسامإنتاجعلىالشاملالحمامي

منشطة،الدممجرىفىتدورالتىوالمستضداتالأنسجة

إلىيؤديالتهاباالمنشطةالمتممةوتنتج.المتممةبذللث

الشاملالحماميالذأبالأطباءويعالج.الأنسجةتدمير

.أخرىوأدويةوالكورتيزونبالأسبرين

المناعةجهازاضطرابات

تعوقالتىالاضطراباتمنلعددالمناعةجهازيتعرض

الحساسيةأمراضمثل-الحالاتهذهبعضوتسبب.عمله

!اتالاضطرا!اتومن.كثيرةمتاعب)الأرجيات(

مثل،المناعةعوزأمراضالمسماةتلكالشديدةالخطورة

مثلا،فالأيدزالمكتعسب(.المناعةعوز)متلازمةالأيدز

أمراضوهناك.الانحتىمنهواحدةشفاءحالةلاتوجد

.الوفاةإلىأيضاتؤديأنيمكنأخرىمناعةعوز

المناعةجهازاستجاباتهي.الحساسيةأمراص

وتسمى.الناسمعظمتضرلاموأدضدوالضارةالخاطئة

ومنها،المستأرجاتالحساسيةأفعالردودتثيرالتىالمواد

الحساسيةأمراضومن.والريشوالغباراللقاححبوب

تسببحمراءجلدية)انتفاخاتوالإكزيمةالربوالشائعة

حكاكا(.

ففي.الخطواتمنعددفيالحساسيةفعلرديحدث

المتصلةالمضادةبالاجسامالمستأرجاتترتبطالبداية

معينةأنسجةفيالحجمكبيرةخلاياوهي،البدنيةبالخلايا

الخلاياهذهتصبحوالأمعاء.والمعدةوالجلدالتنفسىبالجهاز

متخصصةمضادةبأجسامالمستأرجاتترتبطعندمانشطة

درأثناءتنشيطهاوعندسطوحها.علىالمستأرجاتفي

الهستام!إطلاقإلىالبدنيةالخلاياتنبهالحساسيةفعل

تسمىبيضاءدمويةخلاياوتطلق.أخرىكيميائيةومواد

منالعديدالهعستامينوينتج.الهستامينأيضاالقعدات

العطاسمثلالحساسيةأفعالبردودعادةالمرتبطةالأعراض

يصفولذلك.التنفسىوالأزيزوالحكاكالأنفواحتقان

تأثيراتلمعادلةالهستامينمضاداتتسمىأدويةالأطباء

اضطراباتمنالعديدأعراضوتخفيف،الهستامين

الحساسية.انظر:.الحساسية

الأيدزالأمراضهذهتشمل.المناعةعوزأمراص

أخطرمنالأمراضوهذهالحاد.الموحدالمناعةعوزومرض

المبتلينينقصحيث،المناعةجهازتصيبالتيالاضوابات

ونتيجة.المناعةجهازوظائفأوسماتأهمبعضبها

ضدبكفاءةالالمستجابةفيالمناعةجهازيفشللذلك

المصابونيعانىالسببولهذا.الغازيةالضارةالكائنات

فيللحياةمهددة،متكررةعدوىمنالمناعةعوزبأمراض

.الحالاتمنالكثير

العوزفيروسيسمىفيروسيسببهقاتلمرضالأيدز.

العوزبفيروسالإصابةعنينتج)هيف(.البشريالمناعى

ومع.المناعةجهازوظائففيمطردتدهورالبشريالمناعي

المصابونيصبحالزمنبمضيالمناعةجهازضعفاستمرار

لاتحدثلأمراضعرضةأكثرالبشريالمناعيالعوزبفيروس

الأمراضهذهوتسمى.عادةخطيرةغيرأمراضأوعادة

المناعة.جهازضعفتستغللأنهاالانتهازيةالأمراض

ان!:.الوفاةإلىالنهايةفيالمناعةجهازانهيارويؤدي

.الأيدز

الطفليكونأضطرابالحاد.الموحدالمناعةعوزمرض

ويعاني.معيبة)جين(مورثةوتسببه،ولادتهمنذبهمصائا

البائيةالخلاياعددنقصانمنالحالةبهذهالمصابونالأطفال

الأطفالهؤلاءيعانيولذلك.الفاعلةالتائيةواللمفاويات

والمناعةالخلويالوسيطذاتالمناعةمنكلانعداممن

حادةمعديةبأمراضالمرضهذاضحاياويصاب.الخلطية

سنقبلمعظمهمويموت،حياتهممنمبكروقتمنذ

الثانية.

العظمنقيزراعةفىالنجاحبعضالأطباءأصابوقد

الحاد،الموحدالمناعةعوزبمرضالمصابينأجسامفيالسليم

المكافحةالدمويةالخلايامنالكافيبالعددلمدهم
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بعضتسببمعيبةمورثةأيضاالأطباءواكتشف.للأمراض

يصبحأنويأملونالحاد،الموحدالمناعةعوزمرضحالات

.المرضمكافحةفىفعالةعلاجيةوسيلةبالمورثاتالعلاج

المعيبةالمورثةالمستبدالعلىبالمورثاتالعلاجوينطوي

.بالمورثاتالعلاج:انظر.عاديةبمورثةللمرضالمسببة

بروتيناتأعوازالمشاكلهذهتشمل.أخرىمشاكل

مثلذاتيةمناعةبمرضعادةالأعوازهذهوترتبط.المتممة

الرئةذاتمنمت!صرةبحالاتأو،الشاملالحماميالذأب

.الأخرىالمعديةالبكتيريةالإصاباتأوالسحاياالتهابأو

العدوىأنواعلمعالجةالحيويةالمضاداتالأطباءويستخدم

المتممة.عوزمرضىتصيبالتى

المستخدمةالمداواةأي-الكيميائيةللمعالجةت!صنوقد

المناعة.جهازعلىمهمةتأثيرات-السرطاناتعلاجفي

ذاتالمناعةالمداواةهذهتضعف،الحالاتمنالعديدففي

تقللوقد.المضادةالأجسامواستجاباتالخلويالومعيط

تاركةالبيضاءالدمخلاياعددبشدةالكيميائيةالمعالجة

.للعدوىعرضةالضخص

أيفئا-الجروحمنوغيرهاالشديدةالحروقتكونوقد

المناعة.علىحادةتأثيراتذات-التغذيةسوءوكذلك

يضعفقدالإجهادأنالدراساتبعضوأوضعحت

.للمرضعرضةأكثرالفردويجعل،المناعيةالاستجابة

المناعةجهازدراسة

أجرى،أم697عامفي.المبكرةالاكتشافات

هذهفي.تلقيحعمليةأولجنرإدواردالبريطانيالطيب

محاولةفيالبقر،جدريبفيروسطفلالمحنرالعملية

اعتمد.القاتلالصفراءالحمىمرضمنالطفللوقايةمنه

البقرجدريفيروسيتشابهعلىالعمليةهذهفيجنر

ضدوأصئالتلقيح،تجربتهنجحتوقدالصفراء.والحمى

.الاستخدامشائعالصفراءالحمى

فإنهمجنر،لقاحبفاعليةاعترفواالعلماءأنمنوبالرغم

المناعةجهازعنمعلوماتهمكانتفقد.السببيعرفوالم

العالمأوضحعندماعشر،التاشعالقرننهايةحتىقليلة

لعلاجاستخدامهيمكنالتلقيحأنباسعتيرلويسالفرنسى

عددتطويروامستطاعالصفراء،الحمىغيرأخرىأمراض

منوهي،الجمرةولقاحالكلبلقاحمثل،اللقاحاتمن

الماشية.تصيبالتيالأمراض

الروسىالأحياءعالماكتشفأم،8839عاموفى

اثناناكتشف،ام098عاموفي.البلاعممتشنيكوفإلي

واليابانيبيرنجفونإميلالالمانيهماالبكتيرياعلماءمن

تأثيراتتبطلالمصلفىكيميائياتكيتاساتوشيباسابورو

وأطلقاالبكتيريا،تفرزهاالتي)السموم(الذيفاناتبعض

ويعرف.الذيفانماتمضاداتاسمالكيميائياتهذهعلى

المضادةبالأجسامشبيهةأنهاأليومالذيفاناتمضاداتعن

المناعية.والجلوبيلينات

عالماكتشفأيضاعشرالتاسعالقرنأواخروفي

طريقعنتعملاللقاحاتإيرلئانبولالألمانىالبكتيريا

الجسم.فىالمناعيةالاستجابةاستثارة

مجالفىمهمةتطوراتحدثت.التاليةالتطورات

أوائلففي.وأواسطهالعشرينالقرنأوأئلفىالمناعةعلم

النمساويالعالمدرس،المثالسبيلعلى،العشرينالقرن

المضادةالأجسامالشجابةكيفيةلاندشتاينركارلالمولد

صنف،العشرينالقرنثلاثينياتوخلال.المستضداتضد

الأمريكيوالبيوكيميائيتيسليوسآرنالسويديالكيميائي

الأجسامأنإلىوتوصلا،الدممصلبروتيناتكاباتألفن

باسمالمعروفةالمصليةالبروتيناتفئةإلىتنتميالمضادة

العشرين،القرنستينياتأواسطوفىجاما.جلوبيلينات

جامعةفيورفاقهكلامانهنريالأمريكيالعالموصف

التائية.والخلاياأبائيةااللمفاوياتكولورأدو

سيزارالأرجنتينىهماعالمانتوصل،أم759عاموفي

الاجساملإنتاجتقنيةإلىكولرجورجوالألمانيميلستين

المضادةوالأجسام.المعملفيالن!لةوحيدةالمضادة

المتشابهةالمضادةالأجساممنمجموعاتالنسيلةوحيدة

بكمياتإنتاجهاويمكن،معينةمستضداتضدتعمل

وقد.المناعةدراسةمجالفيكبيرةأهميةولها،كبيرة

فىأيضاالأطباءالنسيلةوحيدةالمضادةالأجسامساعدت

لتقليلامشخدمتأنهاكما،الأمراضبعضتشخيص

المزروعة.للأعضاءالجسمرفض

المتعلقةالأبحاثازديادإلىالأيدزاكتشافوأدى

البشريالمناعىالعوزفيروساكتشاففمنذ.المناعةبجهاز

الفيروسعملكيفيةمعرفةالعلماءحاولام839عامفي

أفماعة.جهازضد

علمفيالحديثةالتطوراتتشمل.الحديثةالتطورات

مناعيةوظائفعنالمسؤولةالمورثاتعلىالتعرفالمناعة

والسيتوكينات.التائيةالخلايامستقبلاتواكتشافمعينة

علىالتعرفمنالوراثةعلماءتمكن،المثالسبيلفعلى

كلولأن.المناعيةالجلوبيليناتإنتاجعنالمسؤولةالمورثات

ملايينالمناعةجهازينتجمعينبمستضديرتبطمضادجسم

المورثاتعلىالتعرفويعني.الختلفةالمضادةالأجسام

بالمورثاتالعلاجأنالمضادةالأجعسامإنتاجعنالمسؤولة

تنقصهمالذينالأفرادلمساعدةمايومايستخدمأنيمكن

معينة.مضادةأجسام

فهممنالتائيةالخلايامستقبلاتاكتشافمكنوقد

المتعلقةالأبحاثوأصبحت،التائيةالخلاياتنشيطعملية
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زراعةمجالفيالعاميناهتماممحلالمستقبلاتبهذه

علىالمقدرةتساعدأنفيالعلماءيأملحيثالأعضاء،

والخلاياالتائيةالخلايامستقبلاتبينالتفاعلفيالتحكم

ممكنة.فترةلأطولالمزروعللعضوالجسمقبولفيالتائية

علىوالتعرفالمتنوعةالسيتوكيناتاكتشافوقاد

جديدةطرقإلىالتوصلإلىالمناعيةالاستجابةعلىتأثيراتها

يعتقد،المثالسبيلفعلى.الختلفةالحالاتمنعددلمعالجة

مكافحةفيتساعدأنيمكنالسيتوكيناتأنالباحثينبعض

بعضأنإلىالدراساتبعضوأشارت.السرطانات

الأخرىالجسمأجهزةوظائففيتتحكمالسيتوكينات

فيالباحثونبدأولذلك.المناعةجهازإلىبالإضافةأيضا،

.الأخرىالجسموأجهزةالمناعةجهازبينالعلاقةدراسة

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

تراجم

بروسألبرت،سابينلويعربامشير،

واردإدجولاس،لكساواردإدجنر،

صلةذاتأخرىمقالات

الصعتريةالعدةالتكسينالإعوأر

الفيروسجلوبيلين،جاماصلالمفاالتها!

لتسممامضادويللمفاازالحهالإنترفرونا

لنسيلةالوحيداالمضادسيةلحساابروتين،لإنترلوكينا

مينلهستاامضادلدرنالأيدزا

لمصلالدمالبكتيرياا

لمرضانلسرطاالتحصينا

السيكلوسبورينالمتعددالتصلب

بالمورثاتالعلاجالتطعيم

الموضوعصرعنا

المناعةجهازأجزاء-أ

وياتاللمفا

للمستضداتالمهيئةالخلاياب-

الأخرىالبيضاءالدمخلايا!-

المناعيةالاستجابة-2

الخلطةالمناعيةالاستحابة

الخلويالوسيطذاتالمناعيةالامشجابة-ب

المناعةالجسميمىكيف-3

الفاعلةالمناعة-أ

المنفعلةالمناعة-ب

الذاتيةالمناعيةالاستجابة-4

التحصصالعضويةالذاتيةالمماعةأمراض-أ

الشاملةالذاتيةالمناعةأمراض-ب

المناعةجهازاضطرابات-5

الحساسيةأمراض-أ

المناعةعوزأمراض-ب

أخرىمشاكل!-

المناعةجهازدراسة-6

أسئلة

لالزكام؟كثيراالناسيصابلمادا-أ

الذاتية؟المضادةالأجسامما؟الذاتيةالمناعيةالاستجابةما-2

والاستجابةالخلطيةالمناعيةالاستجابةلينالرئيسىالفارقما-3

؟الخلويالومميطذاتالمناعية

؟اليومتستخدموكيفالنسيلة؟وحيدةالمضادةالأجسامما-4

المستقمل؟فيتستخدمأنيمكنأنهاتعتقدوكيف!

وراثيا؟المزروعةالأعضاءومتلقومانحوسشابهأنيجبلمادا-5

أنواععنطبيعياالقاتلةالخلاياتميزالتيالفررقأحداذكر-6

.الأخرىاللمفاويات

الداكرية؟الباثيةاللمفاوياتأهميةما-7

فيها؟يحدتوماذا؟الأوليةاللمفاويةالأعضاءما-8

الحساسية؟تفاعلاتفيالهستاميندورما-9

لمفاويةاستجابةاحتمالتحديدفييساعداناللذانالبروتينانماا-.

معين؟مستضدضدتائية

)التشخيصالإيدزبمعلمالأحياء،انظر:.علم،المئاعة

(بمالمناعة)أمراضعا!لر(؟المناعةعلم)تطورالطب(بموالعلاج

المناعة.

والمنافسة؟الاحتكارانظر:.الاقتصاديةالمئادسة

،الحرةالتجارة(؟والمنافسةوالأسعار)الأسواقالاقتصاد
(.)السوقليةسمالرأا

الؤان!صرمنالخمافقونسصرة.ديئورة،المئا!ن

الثالثةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنيةالكريم

تسميتهاجاءت.ايةعشرةإحدىأياتهاعدد.والستون

الاسموهوالمنافقينعنبإسهابلتحدثهاالمنافقون

.النفاقلأستارالكاشف،الفا!

المدنيةالسورسائرشأنشأنها،مدنيةالمنافقونسورة

الإسلامعنوتتحدث،والأحكامالتشريعاتتعالجالتي

التشريعية.القضاياوهيالعمليةزاويتهمن

وصفاتهم،المنافقينأخلاقالبدءفيالسورةتناولت

الظاهرومخالفة،الكذبأظهرهامنالتي،الذميمة

الشنيعةالمنافقينمقالاتعنالسورةتحدثتكما.للباطن

وأنهم،ستنتهيدعوتهبأنواعتقادهمكل!!،الرسولصفي

نأمنالمؤمنينبتحذيرالكريمةالسورةوختمت.سيطردونه

وعبادتهاللهطاعةعنومتاعهاولهوهاالدنيا،بزينةينشغلوا

وأمرت،الخصرانطريقذلكأنوبينت،المنافقينشأن

يفوتأنقبل،اللهمرضاةابتغاءاللهممبيلفيبالإنفاق

تنفعلاحيثويندمالإنسانفيتحسر،الأجلبانتهاءالأوان

.والندمالحسرة

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:ان!

الكريم.القرآنسور(،وسوره
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طيورمنصغيرطائرالمناكينطائر.طاشالمئاكين،

ويعيشنوعا05منأكثرمنهيوجد.الحارةالمداريةالمناطق

المكسيكبينالممتدةالأدغالومناطقالغاباتفى

.الإنسانتخشىولانشطةالطيوروهذه.والأرجنتين

سما.اءعلىطولهاولايزيد

وأجنحةقصيرومنقارمكتنزصغيربجسموتمتاز

لهمنهاوالقليل.الأنواعمعظملدىقصيروذيلقصيرة

معظمفيالذكوروتتميزأ!ذيل.امنطقةفيطويلريح!

وصفراءوحمراءبيضاءبقعوتوجد.البراقةبألوانهاالأنواع

بقيةتتلونبينما،والفخذينوالظهرالرأسعلىوزرقاء

فهيمنهاالإناثأماأسود.أوبنىأوزيتونيبلونالريم!

مخضر.زيتونيلونذأت

الإناثلجذببالطقوسشمبيهةبحركاتالذكورتقوم

منجزءايعدماوهوبأجنحتهاعاديةغيرأصواتاوتصدر

وأداءبالقفزالذكريقومالأنواعبعضوفي.الطقوسهذه

هذاذكورمنآخرنوعويوجدطائر.وهوالرقصاتبعض

اللكباسمتعرفمنطقةفيجماعيةرقصاتيؤديالطائر

تزورالتيالإناتلجذبوالمنافسةللىقصخصيصاتختار

التزاوجإتماموبعد.المناممبأ!شريكالاختيارالحلقاتهذه

العائلةرعايةعلىوتشرفأ!شابناءفيالأنثىتنهمك

مجموعاتبمعاشرةالذكوريقومبينحابمفردها،الجديدة

.اللإناثمنأخرى

.الصغيرةوالفواكهبالحشراتالمناكينطائريتغذى

أنالطائرهذابإمكانأنأخيراأجريتدراساتوأثبتت

وشماليوسطفيالمداريةاعاباتافييعيمقصعيرطائرالمناكين

الإ،تأما.الزاهيةبالألوانالصورةفىالموضحالذكروتحميرأمريكا.

مخضر.زشهوديلورذاتفهي

الطورلمعظميتوفرلاعمروهوسنة،02لمدةيعيعش

نفسه.الحجملهاالتيالأخرى

ذإفيها،سكانيتجمعوأكبر،البحرينعاصمةا!اط

يوازيماوهو،نسمة021)049نحوسكانهاعدديبلغ

عددهموالبالغ،البحريندولةسكانإجماشمن02%

والمنامة.ام699عامتقديروفقنسمة625)895نحو

لجزيرةالشماليالطرفعلىوتقع،الرئيسيالميناءهي

عامالمنامةتأسست.البحرينباسمأيفئاوتسمىأبحرين،ا

للدولة،مهماميناءأصبحتالحينذلكومنذ،ام003

الرئيسية.التجارةطرقعلىلوقوعها

لإقليموالملاحةللتجارةالرئيسيالمركزالمدينةوتعد

المصارفمنالعديدبهاويوجد،بأكملهالخلئالعربى

بالعاصمةوتتركز،والفنادقالتجاريةالمحلاتوأحدث

البحرينميناءافتتاحوتم.الحكوميةوالمؤسساتالمكاتب

معووظائفهحجمهويتناسب.أم299عامبالمنامةالجديد

فيالمنامةوساهمت.المحيطيأوالبحريالشحنأعمال

العشرين،القرنمنالستينياتمنذصساعاتهاتطوير

السفن.ترميموإعادةبساءأصناعاتاتلكوشملت

تاريخ.،البحرينبمالبحرين:أيضئاانظر

-4551هـ،أ310-9ء)2محمد،المناوي

منلغوي.العارفينتاجالرؤوفعبدبنمحمدأم(.622

للبحثانقبما.عديدةفنونفيشاركواالذينالعلماءكبار

محمدالدينتاجولدهفجعل،وضعففمرضوالتصنيف

نحولهبها.وتوفيالقاهرةفيعاش.تآليفهمنهيستملي

الجامعشرحالقديربمفيضبمالحقائقكنوز:منهامؤدفا08

سيرة،الترمذيشمائلشرحالتيسيربممختصرالمغيربم

القاموسشرح،العراقيألفيةشرحالعزيزبمعبدبنعمر

وغيرها.المحيط

المسجدا!س!م(،نى)المسجدالإسلامانظر:المئبر.

المسحد(.عمارةفيالأساصيةالمعمارية)العناصر

،للاختلاطالمحبال!جتماعيالشخصالمئيسط

الكلمةوتستعمل.بسهولةالأصدقاءتكوينعلىوالقادر

علمففي.أخرىدلالةلهافتكونمصطلخا،أحيانا

العالمعرففقدما؟نوعامختلفمعنىلهامثلاالنفس

علىالانبساطيونججولمشافكارلالسويسريالنفسي

الأحداثنحوالعقليةوالأنشطةالاهتماماتتحولأنه

المنبسطينفإن،لذلكونتيجةحولنا.التيوالأشياءوالنالر

ويهتمونحولهممايحدثبكلاهتماماالناسأكترهم
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ومشاعرهمبأفكارهماهتمامهممنأكثربذلك

العاديينالناسعند،الانبساطويقابل.الشخصية

الجانبين.بينالسليمالاتزأنيحدثوبذلكالانطواء.

نحوالميلفإنالمنبسطعندأماالانطوائى.انظر:

الانطواء.نحوالميلمنأكبرالانبساط

منتظمةموجاتتطلقالفضاء،نىأجسامالمئيضات

موجاتهيئةعلىالكهرومغنطيسيةالإشعاعاتمن

النبضاتهذهمناشتقاقاالمنبضاتسميتوقد،راديوية

.الانتظامبالغة

سريعةنيوترونيةنجومالمنبضاتأنالعلماءيعتقد

كثيفةنجومالنيوترونيةوالنجومنفسها.حولالدوران

انظر:.النيوتروناتمنمتماسكةحزممنابتداءتتكون

مجالالنيوترونيةبالنجمةويحيط.النيوتروننجمة

المغنطسيالمجالهذاعنوينتجمعها،يدورقويمغنطجسى

ينتزعقويكهربائيآخرمجال،الدورانسريع

وعندما.النجمةسطحمنوالبروتوناتالإلكترونات

طاقةتشعفإنهاالنجمةمنالصغيرةالجسيماتهذهتسري

هذهوتدور.الراديويةالموجاتمنضيقةحزمةشكلفي

ملاحية.منارةفىالكشافدورانمثلكثيرا،الحزمة

يكتشفأن،عملاقراديويتلسكوبباستخدامويمكن

فيهتدورمرةكلفيالراديويةالموجاتنبضةفلكيعالم

.الأرضعلىالضوئيةالحزمةفيهوتمرالمنبضات

الثانية،فيمرتينبمعدلالمتوسطفيالمنبضاتتدور

وهيسرعتها.منتهدئثم،النهايةفىقوتهاتفقدولكنها

حتىبها،التنبؤيمكننمطيةوبطريقةتدريجيا،ذلكتفعل

الوقت.قياسفيالمنتظمةالنبضاتتلكاستخداميمكنأنه

الغازاتتنتزعأن،للمنبضاتالعنيفةالجاذبيةتستطيع

فىبقوةطريقهاالغازاتهذهوتشق.المرافقةالنجوممن

السينية،الأشعةمنحزماتطلقلعماخنةبقعامكونةالمنبضة

أطوالذاتالكهرومغنطيسيةالإشعاعاتمنلونوهي

الراديوية.الموجاتمنأقصرموجية

أثناءسريعاوتدوردافعةقوةالمنبضاتبعضوتكتمسب

المنبضاتهذهوتدور.المرافقةالنجوممنالغازاتانتزاعها

!اررؤ.ىلفيالىاتمظتالمليثانية،المنبضاتتسمىالتي

يحتشدعندماتحدثالمليثانية،المنبضاتأنالعلماءويعتقد

.الكرويالعنقوديسمىمامكوناالنجوممنكبيرعدد

البريطانيانالفلكعالماأم679عامالمنبضاتاكتشف

ويواصل.كمبردججامعةفيبلوجوكلينهويشأنتوني

الحركةعلىالتعرفلزيادةالمنبضاتدراسةاليومالعلماء

مجرةفيالنجومبينوالمادةالكرويةالعناقيدمراكزفي

إلىالدراساتهذهتهدفكما.وغيرهااللبانةدرب

الهائلةالدورانطاقةبتحويلالمنبضاتقيامكيفيةاستقصاء

الرأديوية.الموجاتمنحزمإلى

الكونية.الأشعة،النجمةبمالنيوتروننجمة:أيضاانو

الجسم.أعضاءمنأينشاطإلىتؤديم!أدةالمئيه

نشاطاتتزيدأوتثيرالتيالعقاقيرإلىعادةالاسمويشير

.المركزيالعصبيللجهازمعينة

الموادمنوالنيكوتينوالكافيينالأمفيتامينمادةتعتبر

المنبهةالعقاقيرباستعمالاليوميوصىماونادرا.المنبهة

وعددوالشايالقهوةفيالكافيينويوجد.كالأمفيتامين

فيفيوجدالنيكوتينأما.للألمالخففةالمستحضراتمن

التبغ.منتجات

بمالكافيين،الأمفيتامينبملأدرينالينا:أيضاانظر

العقاقير.استعمالسوءالدواءبم

الهندوسيةالمنغدقة؟الطبقةأنظر:.طبقةالمئبودين،

(.المجتمع)طبقات

بنأحمدأهـ(.292-)1213الشباسياللهمنة

علىالعلومتلقى،أزهري.الشباسياللهبمنةالمشهورأحمد

عبدالجوادوالشيخالأميرالشيخشيوخهومنالعلماء،كبار

الشباسي.

.عبدالرزاقبنهارونوالشيخالعدويالشيخعنهأخذ

المالكية.مذهبفيالفتوىمرجعوكان

فيرسالةوله؟الجلالةلفظفي:العجالةمصنفاتهمن

الأربعة.الأئمةتقليدنفىمنعلىالرد

صنا!كةا!نتاج(بم)اختصماصيوالتلفازانظر:المئثج.

)مولدالسينماصناعة(،التسجيلامتوديو)فىالتسجيل

)المنتج(.المسرحهوليوود(بم

الناستزودموادمنالغابةتنتجهماالغابةمئثجات

قديماالناسكانوالوقود.والمأوىوالكساءبالغذاء

كانواكما،الغابةفيينموالذيوالجوزالتوتيأكلون

مساكنهمويبنونالنباتاتمنالمصنوعةالثيابيلبسون

الخشبيستخدمونبدأواحتىالأشجار،أغصانمن

.للناروقودا

فهو.الخامالموادأهممنواحدااليومالخشبيعتبر

إلىالبناءموادمنبدءاكثيرةصناعاتفييدخل

أنهكماالتصوير.أفلامصناعةإلىالبلاستيكيةالصناعات

الكتبفينستعملهالذيالورقصناعةفييدخل

بناءفىأهميتهإلىبالإضافةالتعليبوموادوالصحف

بوصفه-الخشبأهميةمنالرغموعلى.الخشبيةالبيوت
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الأساسىالاستخدامفإنالعملياتكثيرمنفي-خاممادة

الوقود.أجلمنهوأطخشب

يمكنمعظمهاأنإلاالغابةمنتجاتمنالالافوهناك

المنتجات-أ:رئيسيةمجموعاتأرلغفييصنفأن

الكيميائيةالمنتجات3-أطيفيةاالمنتجات2-الخشبية

الوقود.منتجات-4

وأالخشبمنألواحمنالخشبيةالمنتجاتتتألف

المنتجاتوتتالف.الخشبألمماسهاصناعاتمن

أما.الخشبيةالأليافمنمثلا،كالورق،الليفية

والأليافالخشبتحلي!!منفتصنعالكيميائيةالمنتجات

المنتجاتهذهومنكيميائيا.ومعالجتهاالخشبية

)حريروالرايونوالطلاءالسلوفان:المعالجةأمميميائيةا

تأخذلاالمنتجاتهذهأنغيرالسليلوز(.منيصنع

زنودمنالوقودمنتجاتوتتألف.الخشبشسكل

والكرياتالأشجار(،جذوعمن)أجزاءالأشجار

فتشتم!الأخرىالغابةمنتجاتأما.والفحم،الخشبية

وأوراق،والصمغ،والفواكهالأشجار،قلفعلى

ال!شمجار.ونسغ

منولمزيد.الختلفةالغابةمنتجاتالمقالةهذهتصف

.الخامالصناعةخشبانظر:،المعلومات

الخشبيةالمندجات

مهمة،إنشائيةمادةمنهتجع!!عديدةمزاياللخشب

بعضبوساطةعدةأشكالفيصوغهبسهولةيمكنإذ

المسامير،بولمساطةمعاقطعهتثبيتوكذلكالأدوات

اللاصقة.والمواد،والرزات)القلاووظ(،والبراغي

،والبرودةوالحرارةللكهرباء،عازلةمادةوالخشب

خلافاويصدأ.ولاللطلاءقابلأيضعاوهو.والصموت

متجددةمادةالخشبفإن،المعدنيةالإنشائيةللمواد

التيالأشجارعنبدلأتنموجديدةأشسجاراأنأيالنمو،

الخشبوهىالخشبيةالبناءموادبعضهناونعدد.تقطع

الرقائقيوالخشبالمضغوطوالخشبالأسطواني

فتاتمنالمصنوعةوالألواحالخشبيةالقشورومنتجات

الخشب.

أغصانهامنجردتأشجار.الأسطوانيالخشب

الجذوعهذهتجفيفتمثمجذوعإلىقطعتروقلفها

هذهمنويصنع.والحشراتالتسوسمنللحماية

الركائزوتستخدم.والأعمدةوالدعائماشكائزالأخشاب

بناياتوفىالسفنمرافئوأرصفةالبيوتأساساتفي

ال!سوارتشييدفيفتستخدمالدعائمأما.ثقيلةأخرى

فيالأعمدةوتستعمل.والأراضيالمبانيحولأسسياجاتوا

والطاقة.الهاتفأسلاكتوصيل

والقطعالخشبيةالألواحيشمل.الخامالصناعةخشب

القسمويستعمل،الكتلمنالمنشورةالكبيرةالخشبية

صناعةفيفتستعملالبقيةأماالبناء.مجالفىمنهاالأكبر

الحديديةالسككوعوارضوالأثاثالشحنصناديق

.الأخرىالمنتجاتوالافوالدمىالرياضيةوالأدوات

.الخامالصناعةخشبانظر:

إلىالخامالصناعةخشبالأخشابخبراءيصنف

.الشجرةنوعحسبوذلكصلد،وخشبطريخشب

الخثمب.صلابةإلىدائمايشيرلاالتصنيفهذاوأممن

منأقسىخشبايعطياللينالخشبأشجارمنف!ضير

الأشمجارمناللينالخشبويأتيالصلد.الخشبأشجار

وأانحروطياتأيضاتمسمىالتيالإبريةالأوراقذات

بشكلالخشبهذاويستعمل.الخفرةدائمةالأشجار

وتشتمل.وطولهلامشقامتهلظراالبناءأعمالفيأساسي

والتنوب،الصنوبر،أشجارعلىالل!تالخشبأشجار

والأرزوالسرو،الأحمر،والخشب،الراتينجىوالشوكران

.دوجلاسوتنوب

ذاتال!شجارمنالصلدالخامالصناعةحشبويأتي

كلفىأوراقها،معظمتسقطواشتيأحريضةاالأوراق

بأنماطالصلدالخشبأضعجارمنكثيرويشتهر.خريف

فيالجميلخشب(قطعةفيالألياف)اتجاهالتجذع

صنعفيواسعنطاقعلىتستخدمولذلكأخشابها.

وكساءالأثاثوفي،الغرفأراضيوتبليط،الخزائن

الصلدالخامالصناعةخشبأشجاروتشتمل.الجدران

الحلو،والصمغوالتيك،والبلوطوالدردار،،الزانعلى

كاشمجارالفواكهأشجاروكذلك،والماهوجنيوالجوز،

الكرز.

الخشبألواحمنعددمنيتاثفالأبلكالتق.خشب

ترتب.ببعضبعضهاملتصقةالقشورتسمى،الرقيقة

لى!اظلالوحكلكأالأليافاتجاهيكونبحيثالألواح

الأبلكاشخشبيجعلالترتيبوهذاالاخر.اللوحفي

الأبلكاش!فخشبمزايا.بعدةالألواحخشبعلىيمتاز

خشبمنللماءوامتصاصاواعوجاجاانكماشاأقلى

نأدونحوافهقربالمساميردقيم!شكما،الالواح

الكلفةقليلخشبقطعةتلبيسويمكن.القطعةتنشطر

خشبعلىللحصولثمينخشبمنرقيقةبقشرة

خشبويستخدم.الثمينالخشبمظهرلهأبلكاش

المنزليالأثاثوصناعةالبناءمجالفيوالقشورالأبلكاش!

واسع.بشك!

قشورمنمصنوعةوهي.الخشبيةالقشورمنتجات

وأطويلةقشورإلىالقشورهذهتقطعأنويمكن.رقيقة

علىالخشبيةالقشورمنتجاتوتشتمل.أخرىأشكال
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الغابةمنتجاتاستخداماتبعض

لمثثجهـاكتاا

لألوأعاخ!ئب7

الح!ثمب!يةإليرإميل

الغوأريى-

البوليمبمكو؟لم!ير

المعشارريرر

أغزائماكت

التواكمور

ال!ثمحر!7أننهاصورع

الكن!يكيتمفمارب7

الأبراور

الأسيهح!7

النرفأراضي

(لحش!كثا!كنالمدشوع!إلألبرإع-

أسطع-)علزائن

الأبوارر

-الرروججوافرو

الأبىضيهيطمالحه

الأكارز

برأيلكألر،الرقالث!اكش!ي!

الطئراورلالأ

الثوأرب

الخرسانةكوالب

،لحاويارو

"ارضي!أبطائه

الأئماث-

الأصالوإفطإطئب

7إ"!سور

الألسيجةىعاكات

الحشمبيه7البورر

الحهـثحبيةالق!ثهـوركتجاور

السملالى

ي!الصناد!

ثئالحبزا7

التربة!سهاورالأثارز

التنيكججؤ!4

المممجأت!

(لمضغوطلحش!2لواعأ

ئر4لحز!ا

السيارارزسفيدش

الألات

الكأراجاتأبوا-

(لعازلة؟لألوأء-

اليسققيةالرقماثاور

لمقؤئا7؟لور!لواع،أ؟لورو7

الجقائب

الكثيم7

سالك!توتلا

7لازرئ

البري،

الحرهـي!ل!فبل!

لقي!

الميثب

القهلقوتية

أسمرةإأ

ألبخ!يلقلوب

جكوزسإييقائ،

جوؤ-الفبئوبر

الجحوزص!!37!س
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هدعماليقوم.الاستعمالالشائعةالحش!مشحاتأحدالأبلكاشخشب

عيدانوعلى،الأرضياتبهاتدعمالتيالخشبيةالعوارض

(.الاسنان)عيدانوالخلالالكبريت

مصنوعةوهى.الخشبفتاتمنالمصنوعةالألواح

مناشيرمنالمتبقيةالنشارةأو،الخشبوصفائحقشارةمن

مادةمعالنوابخهذهتخلط.الورقمصانعأو،الخشب

ألواحلتشكيلعاليينوضغطحرارةتحتوتكبعر،لاصقة

وعرضا.طولأإنتاجهابعدقليلاتنكمشصفائحأو

أثاثوفيالأرضياتصناعةفى،الألواحهذهتستعمل

وقد،الرقائقيالخشبقوة،الألواحهذهولبعض.البيوت

.الأغراضلنفستستخدم

الليفيةالمنتجات

الأليافهذهومن.دقيقةأليافمنالخش!يتألف

الصلدةوالألواح()الكرتونالمقوىوالورفالورقينتج

كعوازلأيضاالخشبأليافتستخدم.العزلوألواح

المهاد،يسمىللتربةواقوكغطاء،السقوفتح!

الإفطاروجباتفيغذائيةكأليافحتىوتستخدم

الحبوبية.

رقا!تالمنئمنهذايجهز.المقوىوالورقالورق

الموادباستخدامليفيةعجينةإلىتحولالتىالخشب

تمدذلكوبعد،أخرىومعالجاتوالحرارةالكيميائية

المنتجاتوتشتمل.تكبسثموتجففوتصفىالعجينة

وموادالكرتونوعلبوالكتبالحقائبعلىالورقية

الورقية.والمناديلالقرطاسيةالكتابة

الأبلكاش!.حش!م!صسهاتمالتىالقطعلرصالصسعا

أليافبكبسالصلدةالألواحتصنع.الصلدةالألواح

بشكلوتستخدم.عاليينوضغطحرارةتحتالخشب

.الجدرانوكسوةالبيوتأثاثصناعةفيرئيسي

الخشبأليافمنالعزلألواحتصنع.العزلألواح

تجفف.ثمقليلاوتكبسحصيرشكلعلىتسوىالتي

فيوتستعمل،الصلدةالألواحمنوزناأقلالعزلوألواح

الأبنية.وتشييدالسمعىالفلينرقائقصناعة

الكيميائيةالمنتجات

منأوالخشبمنالأخشابمنتجاتمنكتيرتصنع

والخشبين.كالسليلوز،الأساسيةمكوناتهإلىالمحللالقلف

وهو،الخشبيةالألياففيالأساسيالعنصرهوواسمليلوز

معا.الأليافيمسكالذي

كيميائياالسليلوزمعالجةيمكنالسليلوز.منتجات

خلاتمثلمركباتإنتاجيمكنوبالتالي،خواصهلتبديل

يدخلالمركبينهذينوكلاالسليلوز.نتراتوالسليلوز

والمواداللكطلاءاتوفى،اللاصقةالموادتركيبفي

منالمصنوعةالبلاستيكيةالموادوتشتمل.البلاسشيكية

ومقابضالبيانومفاتيحعلىالسليلوزمركباتانصهار

السليلوزنتراتتدخلكما،الطاولةتنص!وكراتالأدوات

للسليلوزأخرىمركباتوهناك.المتفجراتتركيبفي

والأنسجة.الأطعمةبعضإنتاجفيتستخدم

أليافلإنتاجالسليلوزبمعالجةالمصانعأصحابيقوم

والستائرالألبسةفيتستعملالقي،الخلاتوأليافالرايون
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الغابةمنتجاتفيالرائدةالدول

العامفيالغابةمنتجاتقيمة

....كندا

.االمتحدةالولايات

السويد

فنلندا

لياألما

فرسسا

ونيسياندإ

ماليزيا

.

.

.....

د1،167/18

.....

..."

...

..

د53)292،7

د/30790،4

د"!،759،3

د51،307،3

د)00.713،37343

هولندا

د161،305،2"..لم

.أم299العا،،لمتحاتالسويالكتا!المصدر.أم299لعامالأرقام

.المتحدةللأمالنالعةوالرراعة

....

مريكسأوللار

....

أمريكيولار

....

أمريكىرولا

....

مري!يأولار

....

مري!حمطأولار

"...

مريكيألارو

...ا

مريكيأولار

...

ءمريكيلارو

"..

مريكىأولار

..

مريكيأولار

الأعديةسطمة

أما.الإطاراتلتقويةالرايونحبالوتستخدموالتنجيد.

وأفلامالسلوفانفهيالسليلوزمنالمصنوعةالأخرىالمواد

الرايون.السليلوزبمانظر:التصوير.

بكثيرأقلاستخدأماتللخشبينالخشبين.منتجات

حبرصناعةفييستخدمفهوالسليلوز.استخداماتمن

أصحابويستخدمه.والأسمنتوالأصبغةالطباعة

نأكما.النسيجوخيوطالحيواناتأعلافلحزمالمصانع

الأطعمة،منكثيرفيكمنكهيستخدمالذيالونيليةعطر

الخشبين.منكذلكيصنع

وراتينجالتربنتينةزيتعلىتشتمل.السفنمواد

ضروريةالأوقاتمنوقتفىكانتموادوهى،القلفونية

لبمنالسفنموادكلوتنتج.الخشبيةالسفنلصناعة

المعالج.الصنوبر

الوقودمنتجات

الدولمنكثيرفىيستخدمطويلةفترةالخشبظل

مصادرولكن.والطبخالتدفئةفيأساسياوقوداالصناعية

وإزالةالسكانيالنمووجهفيبسرعةتتناقصالخشبوقود

مكانمنالانتقالالناسعلىكانولذلك.الأحراج

المطبوخة،الوجباتعددقللمماللوقود،طلباإقامتهم

جيدا،المطبوخغيرأو،النيئالطعاماستهلاكصاروبالتالي

الصحة.علىخطرا

فيأساساالخشبفيستعمل،الصناعيةالدولفيأما

فيالنفطأسعارارتفاعوبعد.النباتيالفحموإنتاجالمدافى

الوقودخشبأصبح،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

الحرجية.المناطقمنالقريبةالمجتمعاتفياستخداماالأكثر

جذوععلىالحشثبمنالمصنوعةالوقودمنتجاتوتشتمل

والفحمالمضغوطةالخشبوكرياتوالمجففةالمقطعةالأشجار

فإنذلكإلىوبالإضافة.الخشبمناشيرومخلفاتالنباتي

عنالناتجالسميكالسائلتستخدمالغابةمنتجاتصناعة

(.الخشبتلبيبمايسمى)أوالخشبلبانتزاع

الأخرىالغابةمنتجات

المنتجاتبقيةأما.الخشبمنالغابةمنتجاتمعظم

والنسغوالأوراقوالصمغوالثمارالشجرقلفمنفتأتي

رقاقاتعلىالمناشيرمخلفاتوتشتملالأشجار.وبذور

فيالخلفاتهذهوتستعمل.الخشبونشارةالخشب

وفرشأخرىوأنواعالمضغوطالخشبأنواعصناعة

تنظيففيالمستخدمةالكيمائيةوالمركباتالحيوانات

.لأرضياتا

بعضفيالمستخدمالفلين،الفلينشجرةقلفويعطي

الإعلاناتولوحاتالقواريرسداداتمثل،المنتجات

فيالمستخدمالتنيكحمضعلىونحصل.العازلةوالمواد

الراتينجيالشوكرانشجرقلفمنالحيواناتجلودمعالجة

وأغطةوقودا،أحياناالقلفيستعملكما.أخرىوأشجار

.تللأرضيا

منأنواععدةعلىالغابةأشسجاروبذورثمارتشتمل

تستخدمأليافاالكابوكأشجاربذورأغلفةوتعطيالجوز.

.النومأكياسحشوفي

لبنيةمادةوهيالأشمجار(،لبنأو)عصارةالفئىوتعتبر

المطاطمصدرالسبوتة،فصيلةوأشجارنباتاتتنتجها

المياهوخراطيمالبالوناتصناعةفييستخدمالذيالطبيعي

.أخرىوأشياءوالإطارات

أوراقوكذلكالخروطياتأشجاربعضأوراقتقطر

صناعةفىالمستخدمالزيتلإنتاجالأوكالبتوسشجر

يسخدمكماوالعقاقير.والصابونالمنزليةوالمنظفاتالعطور

شمرابصناعةفيالقيقبشجرمنالمستخرجالنسغ

.وسكرهالقيقب

الغابةمنتجاتصناعة

الانتشارواسعأمراالغابةمنتجاتومعالجةصناعةتعد

وهي-المتحدةالولاياتوتستخدم.الصناعيةالبلدانفي

منمتريطنمليون037-الغابةلمصنوعاتمنتجأكبر
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معظمافإنالأخرىالعالمابلدانفيأما.السنةفيالخشب

تلكوخصوصا،الغاباتصناعةمجالفيالأعمال

للقيامأشخاصخمسةمنأكثرتتطلبلاالتيالأعمال

سكانمنالملا!نويعتمد.الحراجةمجالفيهيبها،

لاالذينوالأشخاصمثلا،أ!سدكا،الناميةالدولبعض

لشراءالغابةمنتجاتوبيعجمععلى،الأراضييملاصن

منالشرقيالشمالوفي.الأخرىوالحاجاتالطعام

نخيلشجرلبجمععلىاضاسامنالملايينيعتمدالبرازيل

بعضوتضعالنقود.علىالحصولأج!!منالباباسو

الخططالغالاتمشاريعفيأمحاملةاوالجهاتالح!صمات

بالإضافةتقديمهاالغاباتتستطعالتيالسلععددلزيادة

علىللحصولالموجهةالخططهذهوتسمى.الخشبإلى

ا!لتعددالحراجةعلم،الغابةمنتجاتمنواحدمنأكثر

.المنتجات

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

ر:تيوال!صاصمغالتحيكاحمض

الليفىاطوحاأطكاأصلاءالحشب

اصحريةاالخاردالباتىانححماالحاما!ساعةاحشب

!ايطااانحل!!اتحاشا
السحالحشميةاعترةاا!لفوليةاراتينح

لورقاداا!طرالىيوشاا

ا!لموراالتربشنريت

(؟الطي)اي!عتسالالاغتسالانظر:.الصحيالمئتجع

المعدنية.المياهبالماء،المعالجة

أماكنفيتقعمدنالطبيعيةالينابيعمنتجعات

فيشائعةالمنتجعاتأصبحتالابار.أو،أ!بيعيةاأجنابيعا

بأنيعتقدونالناسوكان.اشومانعصرفيأوروبا

المنتجع،مياهتتضمنهاالتيوالأملاحأضتراتواالكبريت

الرومانوأنشأ.الأمراضمنالعديدشعفاءعلىتساعد

فيبإنجلترا،ألبانزسانتومدينةباثمدينةفيحمامات

منوأصبح.الميلاديينعشرأضامنواالسائكشرالقرنين

للتخفيف!المنتجعاتمنالمياهتعاطيالمستحدثةالعادات

الهضم.وعسروالامشسقاءالنقرسأمراضحدةمن

منبهالمافقطأجسالمنتجعاتمدنالانأضاساويزور

التيوالترفيهالترويحبوسائلللتمتعأيضاولكن،مياه

زالتماالحاضر،الوقتفيو.الأماكنتلكتوفرها

أماكنباعتبارهابجادبيتهاتحتفظ،المنتجعاتبعض

فيموريتزسانمث!!الأوروبيةالمنتجعات.للنقاهة

جبالغاباتبهاتحيطإيطاليا،فيوبورميوسويسرا

أماكنهياليابانفيالينابيعمعظم.البديعةالألب

وبيبو.هوكينمنتجعاتمث!!،ترويحية

العالحزبزعيم(.-أم19)6دوممدثو!،

فيم(8591-591)5مالطاوزراءورئيس،المالطي

أيضاشغل.بريطانيةمستعمرةمالطاكانتالذيالوشق

وام719عامىبينالمستقلةمالطاوزراءرئيسمنصب

م.8491

فيتعليمهوتلقىكوممبكيوا،فيمنتوفدومينيكولد

بجامعةللالتحاقالدراسيةرودسبمنحةوفازأطا.ماجامعة

المتحدةبالمملكةوعمل.المتحدةبالمملكةأكسفورد

عامحتىأم419عاممنمدنئاومهندسامعماريامهندسا

.أم439

إعادةفىوساعد،أم449عاممالطاإلىمنتوفعاد

أنتخبأم479عاموفي.المالطيالعمالحزبتنظيم

نائبمنصعبوشغل.المالطةالتشريعيةالجمعيةفيعضوا

عاميبينبوفالولبرئاسةالعمالح!صمةفيالوزراءرئيس

.ام949وأم479

حزبفىحدثانشقاقبعدأطحزبزعيماانتخابهتم

.أم89ءوأم،559بينالفترةشيللوزراءورئيسا،أ!أسماا

استقالث!ا،المتحدةالمملكةيمأطاماأسدمجمنتوفسعى

.أم89ءعامأررمجامحادثاتفشلبعد

المتحدةالمملكةمعدممالطالفكرةمنتوفبديلكان

عاممالطاامشقلتوعندمابريطانيا.عنالتامالاستقلال

الاقتصاديةوالاتفاقياتالجديد،الدستورعارض،أم469

رئيسامنتوفصارأم719عاموفيبريطانيا.معوالدفاعية

البرلمانأجرىأم749ديسمبروفي.أخرىمرةللوزارة

جمهورية.بموجبهمالطاأصبحتالدستورفيتعديلاالمالطي

مارس31فيالجزيرةالبريطانيةيةالعس!القواتوغادرت

عسكرية.قاعدةمالطاتعدلمالتاريخذلكومنذ،أم79!

وعدمالحيادسياسةمالطاتنتهجأنمنتوفأيد

الانحياز.

رئاسةومنالعمالحزبزعامةمنمنتوفأ!امشقا

بونيتشي.مفودكارمينونائبهوخلفه،8491عامالوزارة

عذبومذاقالنعناعرائحةلهابيضاءمادةالمئتول

مكوناتكأحدواسعنطاقعلىويستعمل.بالبرودةيشعر

زيتفيويوجدوالسجائر،والعطوروالبردالسعالأدوية

.النعناعنباتأوراق

فقدانتسببمادةأنهأي-تفاضلىمخدروالمنتول

لتخفيفمرهماامشخدامهيم!شوأ!ذا.الأحاسيسبعض

الجلدفي)المستلمة(المستقبلةالخلاياينبهأنهكما.الحكة

بالبرودةإحساسايمنحفإنهوأ!ذاللبرد.عادةتستجيبالتى

الكيميائيةوالصيغة.الجسمحرارةلدرجةترتبصألاالتي

.اح.002+ههيللمنتول
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إمبراطورالثانيمونتيزوما

مأ205م!المكسيك

العلممرتدياأم052إلى

الريشمنالملكي

إلىالمربوطالكويزالي

.ظهره

بالمكسيك.الأزتكحكاممنلاثنيناسمملثيروما

وأموكتيزوماأيضاالامعمينطقأنويمكن.الأزتكانظر:

موتشيزوما.

أصئإمبراطورا.(م9641-0931)الأولمنتيزوما

حدودبتوسيعوقامعسكريا،قائداواشتهرأم044عام

برنامفيبدأ.المكسيكخليجحتىالأزتكإمبراطورية

بحيرةمياهلحفظكبيراسدابنى.ضخمشعبيعمل

)مدينةتينوشتيتلان،عاصمتهالمياهتغمرلاحتىتكسكوكو

منالعذبةالمياهلجلبقناةأيضاوشق(،سيتيمكسيكو

عاصمته.إلىشابولتيبكينابيع

الأكبرالحفيدام(.052-أ048)الثافيمنتيزوما

وصلعندماللمكسيكإمبراطوراوكان،الأوللمنتيزوما

.أللأسبان

حك!هفترةوأثناء.ام052إلى2051منحكم

كثيرابنى.هندوراسحتىجنوباالأزتكمقاطعةامتدت

لكثرةشعبهكرهه.والمستشفياتالمياهوقنواتالمعابدمن

التىالباهظةالضرائبولارتفاع.ومحاباتهممحسوبيه

الشعب.علىفرضها

مأ705عامةيالجديدةللنارطقوسآخرحدثت

زعمهم--شسب-تخصصشسعيرةوهي،ح!صمهتحت

.أخرىلدورةالعال!ااستمرارلضمان

الأممبانقائدكوزيزهيرناندوبأنوشمعبههواعتقد

بعيداأبحرالذيللأزتكالأبيضالإلهكيوتزاكوتلهوكان

الأمربادئفي،بالعودةوعدولكنه،كثيرةممنواتقبل

حاولثمال-هبية،الحليووهبهمبالأسبانمنتيزومارحب

جاءذلكولكن،تينوشتيتلاندخولمنمنعهمذلكبعد

الإمبراطور.أسرالمدينةعلىكورتيزاستولىفقدمتأخرا،

تهدئتهمعبثامنتيزوماوحاولالقصرالهنديالشعبهاجم

.الموتحتىأخيراورجم

.هيرناندوكورتيز،:أيضاانظر

)المننور(.العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:المئئور.

منكبيرةمجموعةعدىيطدقاسماليريالمئثور

.الذبابصائدةأيضاوتسمى،القرنفلفصيلةفيالنباتات

وأبشقوقغالباتتسم،بتلاتخمسمنزهرتهاوتتكون

التيالسبلاتأماقمتها(.فيجزئيانفصال)وهوحزوز
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وأأنبوبام!صنةقاعدتهافيملتصقةفإنها،البتلاتتقى

عليبة.فىالبذوروتختزن.المنتفخةالحويصلةيشبهشكلأ

المنثورهماأوروبافيالنباتمنشائعاننوعانوهناك

.أهدابذاتساقمنهماولكل،والأبيضالأحمرالبري

لطيفاعبيراناثرةليلا،الأبيضالبريالمنثورزهوروتتفتح

فإنالأحمرالنوعأما.بالتلقيحتقومالتىالفراشاتلجذب

ولانهارا،تتفتحلونها،فاقعحمراءعناقيدذاتزهوره

مزارعمنمختلفةمواطنفيالنباتاتهذهوتنمولها.عبير

البحر.علىصخريةوجروفمكشوفةوغابات

واختدفدفظهاتفقمايشرحاللغةفىكتابالمئجد

الكلماتيعالجوهو.النملحصاعالحسنبنلعلى،معناه

متضادةالمعانيهذهكانتسواء،معنىمناكثرتحملالتي

العربية،المكتبةفيشماملكتابأقدمالمنجدويعدلا.أم

اللفظي.المشتركانظر:.أطفظىاالمشتركموضوعتناول

فىاللغويةالموادأكثرمنالمنجدمادةتعد.مادته

ذإ،كتابدفتيبينزمانهافيجمعتالتيالمشترك

منكتبأنحينفى،كلمة009قرابةعلىيحتوي

فقد.مادةمناحتواهمانصفتتجاوزلممجتمعةسبقوه

أعضاءذكرفىأولها:ستةأبوابإلىمقسمةمادتهنظم

وماالأرضذكرفيواخرها،القدمإلىالرأسمنالبدن

القرانمنالشواهدبكثرةالمنجدكتابتميزوقدعليها.

وأقوالهم.وأمثالهمالعربوأشعاروالحديث،الكريم

الأبوابفيترتيبأيالمنجدكتابيراعلم.الترتيب

فقدالسادسالبابأماحجمهابملصغرنظراالأولىالخمسة

عنالنظربغضأوائلها،بحسبألفبائياترتيباكلحاتهرتبت

ثوانيالترتيبفيراعىوقد،مزيدةأوأصليةكونها

منالأولالقسماأنمنالرغمعلى.كذلكالكلمات

تمثلالترتيبمننوعفيهبدافقدألفبائيايرتبلمالكتاب

حتىفشيئاشيئاالنزولثمالبدنأعلىبأجزاءالبدءفي

القدمير.إلىوصل

ترتيبفيراعتالتيالأوائلال!صبمنيعدالمنجد

وأنهجذرها،لاعليهاتنطقالتيالكلمةصورةاللغويةالمادة

فيالألفبائيالترتيباتخذتالتراللغويةالكتبأوائلمن

العينمعجمترتيبعنللعدولمجالآفتحممامادتها،عرض

.كتاب،العينان!:.مخرجىصوتينظامعلىجاءالذي

.المنجرةالمهديالو:.المهدي،المئجرة

.الحجريالفحمالتعدي!(بم)طرثالتعدينانظر:.المئجم

)طرقالتعدينانظر:.المكشوفالتعدينمدجم

المكتو!(.)التعديوالفولاذالحديدالتعدير(بم

.الحجريالفحمانظر:.المائلالمئجم

فلزوهو+7.الرمزيحملكيميائىعنصرالمنجئيز

مهمةاستخداماتوله،اللونفضيرماديمتقصف

والوزنالفولاذ.صناعةفيوخاصةالصناعةفيوعديدة

انظر:250الذريوعدده54،.389للمنجنيزالذري

الكيميائي.العنمر

منكثيرةأماكنفيلوفرةموجودعنصروالمنجنيز

فقطيوجدفإنهذلكمنالرغموعلى.الأرضيةالقشرة

التيالمعادنوتشمل.أخرىكيميائيةمكلناصرمتحدا

البرونيتعلىالمنجنيزمنكبيرةكمياتعلىتحتوي

وقد.والبيروليسيتوالبسلمولينوالمانغميتوالهوسمنيت

بوساطةأم774عامفيالنقيالمنجنيزفلزفصلتم

جاهن.جوتليبجوانيدعىسويديكيميائى

منبسيطةكمياتإلىوالحيواناتالنباتاتكلوتحتاج

إنتاجعلىيؤثرالنباتاتفيالمنجنيزنقصأنكماالمنحنيز.

وفي.أوراقهااصفرارإلىيؤديمما)اليخضور(الكلوروفيل

إلىالمنجنيزفيالنقصيؤديالأخرىاوالحيواناتالإنسان

تشوهاتمنعديدذلكمنوينتجأضمو،افىاختلال

التيالغذائيةالحميةوتوفر.المركزيالعصبيوالجهازالعظام

القمحودقيقالأزرقالبريوالتوتالبنجرعلىتحتوي

المنجنيز.منكافيةكميةالقمحونخالةالكامل

المنجنيزاستخداماتمعظمتنحصر.الاستخدامات

وتستخدم.الكيميائيةوالمركباتالسبائكصناعةفي

%08علىتحتويسبيكةوهي،الحديديالمنجنيزسبيكة

الفولاذ.صناعةفىالحديد،من%2و.المنجنيزمن

ويؤديالفولاذ،منوالكبريتالأكسجينيزيلوالمنجنيز

فيالأكسجينفقاعاتفوجودالفلز.تقويةإلىبالتالى

إلىالكبريتوجودويؤدي،إضعافهإلىتؤديالفولاذ

التيالعمليةوهي،الطرقعمليةخلالأغولاذاإضعاف

الحديد!حبائكوتشمل.وتشكيلهالحديدتسخينفيهايت!ا

وتعدالمنجنيز،منكبيرةنسبةعلىتحتويالتي،الأخرى

حديدوالسليكونيالمنجنيزالفولاذ،صناعةفىمهمة

شبيغل.

%أ4علىالمنجنيزبفولاذتعرففولاذسبيكةوتحتوي

فيتستخدمإذ،الا!شخداماتعديدةوهىالمنجنيز.من

وتشمل.والخزائنالاحتمالقويةالالاتصناعة

صناعةسابقا،المذكورةماعداالمنجنيز،استخدامات

فيالمنجنيزفولاذسبائكتستخدمالتيالإلكترونيات

فييستخدم،الكهربائيةالمغانطمنمعيننوعصناعة

تخزينووحداتالراديو،وفىالرادارإرسالأجهزة

المغنطيسية.الذاكرةقلبتسمىالتيالحاسوب
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المنجنيزلخامالمنتجةالدولأكبر

للمنجنيزالسنويالإنتاج

...............الصين

متريطن000.009.5

..."....أوكرانيا

متريطن000/089.2

.......اإفريقياجموب

متريطن2و085و...

....."البرازيل

متريطن000.003.2

.....أستراليا

متريطن0.032!...

....الهند

متريطن1)000.006

..."الجابون

مترطن000.01244-----

الأمريكىددالمطمكفالمصدر.أم499لعامالأرقامترد

قظبلالغيرالفولاذصناعةفىالمنجنيزويستخدم

والنحاسالألومنيوممنعديدةسبائكوفيللصدأ،

إلىالفلزاتهذهإلىالمنجنيزإضافةتؤديإذ،والمغنعسيوم

للصدأ.المقاومةوشديدةقويةسبائكجعلها

ثانيشميوعاالمستخدمةالمنجنيزمركباتأكثرومن

صناعةفيلاستخدامهأهميتهوتأقيولالاا.20المنجنيزأكسيد

منتجوويستخدم.الأصباغمنوكثيرالجافةالبطاريات

منكبيرةكمياتالأحذيةطلاءومجففاتالدهانات

كما.الإنتاجيةالعملياتفى!الاأ403المنجنيزكبريتات

لبعضالأسامسيةالمحتوياتأحدالمنجنيزكبريتاتتكون

المعينة.الاستخداماتذاتالمخصبةالأسمدة

هوالمنجنيزمركباتمناخرمركبويستخدم

للروائح،ومزيلامطهراولالاأحا،40البوتاسيومبرمنجنات

كنترات،أخرىمركباتتعستخدمكما.المياهتنقيةوفى

ملعوأ،"لم!،هالمنجنيزكسيدوأ،،،الاا(ل!2)30المنجنيز

البتروكيميائيةالمركباتمنعددإنتاجفىحفازة

موأدالحفازةوالعوامل.الاصطناعيةوالاليافوالبلاستيكية

الكيميائية.التفاعلاتسرعةزيادةعلىتساعد

يسستطيماقيللدرجةالصلابةشديدالمنجنيزالخواع.

التقصفسريغالوقتنضوفى،الزجاجخدشمعها

المنجنيزويتحدبناء.مادةاستخدامهمنتمنعالتيللدرجة

والكربونكالبورونالأخرىالعناصرمنكثيرمع

عندالمنجنيزوينصو.والكبريتوالسليكونوالفوسفور

.م6291عندويغلىم،1244

تسمى،مختلفةحالاتأربعفىالمنجنيزيوجد

وفيزيائيةكيميائيةخواصذواتوهي.علاتا!لتآ

44.7وكثافتههشمثلا،ألفا،فمنجنيز.مختلفة

آخرمتآصلويسمى.م052حرارةدرجةعند3/سمجرام

18.7مقدارهاكثافةولهمرنوهوجاما.منجنيز

.م02حرارةدرجةعند3اسماجرام

كبيرةبسرعةويتآكلالبارد،الماءفىببطءالمنجنيزشاكل

للهواء،تعرضهعندلمعانهالفلزويفقد.الساخنالماءفى

فيالمنجنيزوضعوعند.الرطبللهواءتعرضهعندويصدأ

ملحامكونايذوبفإنهمخففعضويغيرحمض

المرتفعةالحرارةدرجاتوفى.الهيدروجينغازويتصاعد

يتفاعلكما،النيتروجينغازفىوضعهعندالمنجنيزيشتعل

.الكربونأكسيدوثانيالكربوناكسيدأولمنكلجمع

ويؤديالحديد.خاممعالمنجنيزمعظميوجدالمصادر.

قيمةذاالخامجعلإلىالمنجنيزمنكبيرةكمياتتواجد

%01إلى%5علىيحتويالذيوالخام.كبيرةاقتصادية

الذيوالخامللمنجنيز،الحاويالخاميسمىالمنجنيزمن

خاميسمىالمنجنيزمن35%إلى%أ.علىيحتوي

علىيحتويالذيالخاميسمىكما.الحديديا!لنجنيز

المنجنيز.خامالمنجنيزمنفأكثر%35

المنتجةالدولأكبرمقدمةفيوأوكرانياالصينوتعد

جنوببعدهماوتأتى،جودةالمنجنيزخامدرجاتلأعلى

وأمشراليا.والبرازيلإفريقيا

قاعفيالمنجنيزرواسبمنكبيرةكمياتتوجدكما

وعلى.العقيداتتسمىمستديرةكتلشكلفيالمحيطات

الرواسبتلكلتعدينالمرتفعةالتكلفةفإنذلكمنالرغم

تجاريا.منهاالاستفادةمنحدت

إحدىففي.مختلفةطرقبعدةالمنجنيزخامتنقيةتتم

معكهربائيفرنفيالمنجنيزخاميوضعالطرقهذه

وتتم.الاخترالانظر:.اختزالهيتمحيثوالرملالألومنيوم

الكهربائيالتحليلبوساطةالمنجنيزلتنقيةأخرىطريقة

الكهربائيالتحليلطريقةوتعدالمنجنيز.كبريتاتلمحلول

المنجنيز.أنواعأنقىوتنتجللنفقاتاقتصادأالطرقأكثر

أكاسيدإلىبالتسخينالمنجنيزخامتحويليمكنكما

لينتجالكبريتيكحمضمعتخلطبدورهاوالتيالمنجنيز،

المنجنيزكبرلمجاتمحلولتنقيةوبعدالمنجنيز.كبريتات

الكهربائي.للتحليليتعرض

الاستشفافية.العناعر:أيضاانظر

وأكالحجارةأشمياءبهاتقذفحربالةالمئجئيق

العدو.دفاعاتضدثقيلةأخرىأجسامأوالحراب

وغيرالالتوائيوهماالمنجنيقمنرئيسياننوعانوهناك
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علىأطخحوما!سص!!االعصورأتاءاعمدماءاالمحاربوراستخدمهاللنجنيق

الحدرادقشوأصلححارةحساراقادلااسححيهتويع!ل.والحصولىالتلاع

والحصولى.المدلىعلى

السهاممثلالالتوائيغيرالمنجني!تيعمل.الالتوائي

الوترإطلاقمنتنتجقذفقوةولهالضخمةوالأقواس

ملتوحبلفيطلقالالتوائىالمنجنيقفيأماالمشدود.

وأالحجارةحاملةالأمامإلىتندفعالذراعيجعل

الثقيلة.الأجسام

والوسطىالقديمةالعصورفيالمحاربوناممتخدم

المنجنية!ويع!ل.والحصونأغلاعاعلىللهجومالمنجنيق

الحص.أوالمدينةعلىالجدرانفوثأطحجارةجباراقاذفا

الطائف!.حصارفيمرةالأوأ!أسملموناواستحدمه

غيرالمنجنيقمنفعالةأشكالأالإعريقالمهندسونشيد

الالتوائيالمنجنيقأماالميلاد.قب!!الرابعالقرنمنذالالتوائي

..مق35.عامنحولطويرهتمفقدقوةأكثريعدالذي

الرومانالجنودجع!!الميلادقب!!الثانيالقرنوبحلول

مركبة.فوقبوضعهمتحركاالمنجنيق

الدفاعأوأ!جومافيعادةالمنجنيقالجنوديستخدم

العصورفيالقلاعوكانتبالأسوار.المحصنةالمدنعن

لأهدافعرضةدائماتكونمائيةبخنادقتحصنالوسطى

البارودقذائفصارتالأمرنهايةوفي.المنجنيق

وكان.المنجنيهتلوساطةتطلةطالسامةوالغازاتوالديناميت

الصغيرةالأشجاريستخدمونالأحيانبعضفىالجنود

وشعحنهاالخلفإلىالأشجاربثنىفيقومونكمجاني!ى

إلىتردالأشجاريتركونثم،قاذفةموادتحويبجيوب

تحملها.التيالموادفتطلقالأماما

الطائراتلإطلاقالحديتةالحربفيالمنجنيقامشخدم

المنجنيقمنالنوعهذامثلوفي.الطائراتحاملةظهرمن

ظوأسفلإلىالطائرةبدفعبالبخارمدفوعكباسيقوم

.الطيرانسرعةالطائرةتبلغحتىاسمفينة

ألمانيطبيبأم(.أ-19729)1جوزيفمئجيل،

فيليموتواسجين004لأ...منأكثرشسخصيااختار

النازيةالاعتقالمعسكراتأحدأوشفتز،فيالغازغرف

أجرىكماأم(.49-ء1)939الثا!يةالعالميةالحربأثناء

الناسمنجنحرتوليدآملاالمعتقلينعلىمحيفةتجارب

تاالمسم!معتقلووكانزرقاء.وعيونأشقرشسعرذوي

.الموتملكيمونه

طبيبا،وأصبحبألمانيا،جونزبيرجفيمنجيلولد

منجيلوعمل.أم389عامالنازيالحزبإلىوانضم

واعتقلته.ام459حتىأم439عاممنذأوشفتزفي

فىدورهيعرفأنقبلفرأحصنه،الأمري!جةالقوات

مأ9ء9حتىأم949عاممنمنجي!عاشأوشفتز.

عليهالقبضبإلقاءأمراالألمانوأصدر.الأرجنت!تافى

أولأفرمنجيللكن.جماعياوقتلاحربجرائ!الارت!!ابه

بسببماتأنهويشاع.انبرازيلإلىثمبراجوايإلى

عنلكشفولم.بالبرازيلبرتيوجا،فيدماغيةلحمكتة

رفاتعلىعثرعندماأم859عامحتىالحدثهذا

إمبو،فىمقبرةفيمدفونةووجدت،لهأنهااعتقد

مزور.اسمتحتبالبرازيل

مقابلدونأوتمئبهقابل،منحةالدراسيةالمئحة

المالية.حاجتهأوقدراتهأوإنجازاتهأساسعلى،لطالب

الأكاديمىبالعملواعترافاتشريفا،ا!لنحةالناسيعتبر

مساعدةكونهاإلىبالإضافة،الأحيانأكلبفيالبارز

إليها.يحتاجونللذينمالية

الأكفاءالأشخاصلاختياروسيلةعموماالمنحتكون

وبلدهم.لمجتمعهمنافعينيصبحواحتى،وتدريبهم

المنحمنعدداالدولمنكثيرفيالمنظماتتمئلعفه!

منالغرض.الخارجإلىومعلمينطلابلإرسالالدرا!مية

الثقافيةالعلاقاتوتطويرالدولىالتفاهماتشجيعالمنحهذه

.الدولبين

.رودسمنحةوأشهرهاالدوليةالدراسيةالمنحأقدم

.رودسمنحةانظر:

منمختلفةدولمنالطلبةتمكنمنحةرودسمئحة

رسومإنحيثبإنجلترا،أكسفوردجامعةفيالدراسة

إلىمباشرةالمنحةهذهخلالمنتدفعالدرامعيةالطالب

مدة.للطالبالسكننفقاتدشعفيتساهمكما.ابمعة

.سنواتثلاثإلىتصلوقدسنتانالمنحة
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الذي،رودسرغبةعلىبناءالمنحةهذهخصصتوقد

بينالروابطتعزيزذلكمنهدفهوكان.أم209سنةتوفي

أمامالمجاليفسحأنأرادكما.بالإنجليزيةالناطقةالشعوب

بجامعةللالتحاقمختلفةجنسياتمنالبارزينالأشخاص

.أم409عامالمنحةهذهبرنامجبدأوقدأكسفورد.

منهادارسا.001يقاربلماالمنحةتقدم،عامكلوفى

9ولكندا،اوأ،الأمريكيةالمتحدةللولاياتمنحة32

لنيوزيلندأ،2وللهند،31ولأستراليا،7وإفريقيا،لجنوب

كلمن-دارسينثلاثةوزمبابويزامبياوترسللألمانيا.2و

لكلواحدةمنحةوتخصص.عامينكلللجامعة-دولة

وماليزياكونجوهونجوباكستانوجامايكابرمودامن

الكاريبيالبحرحوضدولوونيجيرياوكينياوسنغافورة

وتوباجو.وتريخيدادوباربادوسالبهاماوهي

فيوالمتفوقينالمؤهلينالأشخاصالمنحةلجنةوتختار

،مميزةشخصيةبصفاتيتمتعواأنيجبكما.دراستهم

يكونأنيجبكما.بالرياضةوالاهتمامكالقيادة

ماأعمارهموتتراوح،متزوجينغيرالمنحةلهذهالمتقدمون

الأموطنهمفيعاشواقديكونواوأنعاما،42و18بين

لضمانكافياتعليماتلقواقديكونواوأن،سنواتعدة

إلىوصولهمقبلالبكالوريوسشهادةعلىحصولهم

المنحةلهذهتتقدمأنالمرأةحقمنأصبحوقدأكسفورد.

.ام769عام

إنهاءأجلمنالمنحةتعطى،الحالاتبعضوفي

المدرسونيتوفرلمإذاإنجلترا،فيأخرىجامعةفىالدرالممة

هذهفإن،ذلكومعأكسفورد.جامعةفيالتخصصأو

.الحدوثنادرةالحالة

.جونسيسل،رودس؟الجامعةأيضا:انظر

ا!ةالولاياتحكوم!منخ!فولبرالتمئحة

برنامبدأ.للتخرجالنهائيةوالدراسةوالتدريسللبحث

فولبرايتلقانونتطبيقاأم469عامفيالدراسيةالمنحة

الشيوخمجلسعضوفولبرايتوليممقترحهباسمالمسمى

بنالتعاونلزيادةالقانونهذاويسعى.أركنساسعن

.الأخرىوالشعوبالأمريكيالشعب

بالدرالممةالمتحدةالولاياتلمواطنيالمئالسنويةتسمح

البلادلمواطنىتسمحكماالأخرىالبلادفيالعملأو

وقد.المتحدةالولاياتفيوالعملبالدراسةالأخرى

وتم،السنويالبرنامجهذافىدول011حواليشاركت

منهاقدمت،دراسيةمنحةا00055منأكثرتوفير

برنامجتمويلوتم،الأمريكيينللموأطنين000.55حوالى

العالميةالحربمعداتمنالفائضبيعمنالبدايةفىالمنح

حكومةفتمولهالحالىالوقتفيأما،أخرىبلادإلىالثانية

هذاويدير،والجامعاتالمشاركةوالبلادالمتحدةالولايات

ويختاررأ(.3.أ.)ولالأمريكيةالمعلوماتوكالةالبرنامج

.بالجائزةالفائزينالأجنبيةالمنحإدارةمجلس

تتكون)كيف!الشلالانو:.المياهمئحدرات

.(إيضاحي)رسمالنهر،(الشلالات

(.النحلتربية)صماعةالنحلةانظر:.المئحلة

المكافئ.القطع،الدائرةانظر:.المئحئى

الحوت،الثدييات(،إيضاحي)رسمالأنفان!:المئخر.

(.التسفسي)الجهاز

!اليبعدعلىتقعمنطقةالصنوبرمنخمض

الشماليالإقليمفىلممبرنجزآليسغربيجنوبكم25

لأبحاثالمشتركالدفاعمرفقهناكويقع.بأستراليا

البحثأنشطةمنمجموعةفيالمرفقهذأويعملالفضاء،

الفضائي.

الدفاعهيئةبينماالمشتركالمشروعهذاإدارةوتقسم

البحثلمشروعاتالمتحدةالولاياتووكالةالأسترالية

نتائجوأسترالياالمتحدةالولاياتحكومتاوتتقالممم.المتقدم

البحث.أنشطة

نسمة،004حواليالصنوبرمنخفضفييعمل

يقربوماسبرنجز،آليسبلدةفييعيشونالعاملينومعظم

.أستراليونوالبقية،أمريكيوننصفهممن

أعربية(.ا)الصحراءمصرانظر:.القطارةمدحمص

اليونانىالرياضيأوجدهاطريقهإيراتوسثيئيزمئخل

الأعدادوهي،الأوليةالأعدادعلىللتعرفإيراتوسثينيز

نفسهاوعلىأعلىالمتساويةالقسمةتقبلالتيأغير

الإلكترونيةالحواسيبتستخدمالحاضرالوقتوفي.فقط

الأسلوبهذامازالذلكومع،الأوليةالأعدأدلتحديد

إيراتوسثينيز.المشخدمهاالتىالطريقةيماثل

باستخدامالأوليةالأعدادلإيجادالأولىالخطوةوتتمثل

الصحيحةالأعدأدمنمتتاليةكتابةفيإيراتوسثينيزمنخل

خطاضع2،الرقممنوابتداء،ذلكبعد.2بالرقمبدءا

نأنستطيع.الأخرىالأرقامعنلفصلهثانرقمكلتحت

منمرتقدخط،تحتهايوجدلاالتيالأعدادأنالآننتخيل

تقبلالتيالأعدادحذفإلىيؤديوهذا.سلكىمنخل

ذاتها.2باستثناء2علىبالتساويالقسمة

ضع2،بعدالخططغيرالتاليالعدد3،منابتداء

لمالتيالأعدادواحصرعد.ثالثرقمكلعلىمائلاخطا
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إلىذلكيؤدي.مرتالتيوكذلك،المنخلعبرتمر

عدافيما3علىالمتساويةالقس!ةتقبلالتىالأعدادحذف

غيرالتاليالأكبرالعددمعالعمليةهذهوبمواصلةذاتها.3

فقط.الأوليةالأعدادلديناتبقى،المعلم

هذاويبينإيراتوسثينيزلمنخلمثالآيليفيمانوضح

الأولى:اللأوليةالثلاثةال!عدادهي35،،2أنالمثال

ت81716912!هلم21314لم11تص87يمبر4325

عددحلىونشطب5بالعددنبدأالتاليةالخطوةفى

عدديوجدلاحيثلها،نهايةلاالعمليةوهذهخامس

نهائط.أولي

هـ،)383-.47عبدالرحمن،مندةابن

بنإسحاقبنمحمدبنالرحمنعبدم(.3997801

مصنف،ومحدثإمامشيخ.الأصبهانيالقامعماأبو،منده

إلىارتحل.كثيرةمناقبوله.بأصبهانوماتولدكبير.

كانونيسابور.مكةوإلىواسطإلىثمهـ،604سنةبغداد

وكانت.مشايخهكبارحياةهـفي704مشةفيتحديثهأول

علىإلابحديثحدتتما:يقولوكان،قويةعندهالإجازة

فيوهو،محاسن"له:الدهبيقالأوبق،كيلاالإجازةسبيل

الحرزرديءوينظم،والسمينالغثيرويليلحاطبتواليفه

منالمستخرجبمأصبهانتاريخ:مؤلفاتهمن".الثمينالدرمع

وغيرهما.للتذكرةالناسكتب

-أ)298الكاردينالجوزيفمندسزنتي،

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيمسةكرادلةأحدأم(.759

فيالشيوعيةلمقاومةرمزاوأصبحالمجر،فيدينيازعيماكان

الكثيرين.نظر

عامفيلفيزبرومأسقفاعشرالثانىبيوسالباباعينه

فيالمجرأساقفةوزعيمإسترجومأساقفةوكبير،أم449

أصبح.أم469فيكاردينالآالباباعينهثمأم،459عام

يسيطركانالتىالسريةللشرطةرئيسياهدفامندسزنتى

بتهمةالشيوعيةالمجرحكومةوأدانته.الشيوعيونعليها

مدىبالسجنعليهوحكمأم،949فىالعظمىالخيانة

أطلقحينأم،569حتىالجبريةالإقامةتحتعالق.الحياة

أ!لاياتاسفارةإلىلجأ.ثورتهمأتناءلصراحهالمجريونالثوار

عاما.51هناكوعاشبودابعستفىالمتحدة

رومافيالنفىإلىأم719فيالمجرمندسزنتىترك

بيناتفاقبمقتضى،السادسبولالباباطلبعلىبناء

بعد.فيمافيينافياستقر.ث!االمجريةوالحكومةالفاتيكان

المجرأساقفةكبيرمنصبمنأم،749عامالباباأقاله

والحكومةالكنيسةبينالعلاقةلتحسين،إسترجوموأسقف

ألمجرية.

فيبيمجوزيفأولأاسمهوكانمندسزنتيولد

منوالدهكان.المجريةالنمساويةالحدودعلىمندسزنتي

أثناءاسمهغير.أم159فيكاهناترسيمهتم.ألمانيأصل

المجريةجنسيتهعلىيؤكدحتىللمجر،النازيالاحتلال

له.اس!ارأسهمسقطمنفاتخذ،الخالصة

.(م4881-2281)نجوهاجريجور،منلىل

للوراثةالأساسيةالقوانينصاغنمساويوراهبنباتعالم

الوراثة.علمتطورإلىالبازلاءنباتإكثارفيتجاربهوأدت

والداهكانبالنمسا.هينزندورففىولد.حياته

يصبحأنوقررممتازا،طالبامندلوكان،فقيرينفلاحين

دخل،كهنةآنذاكالمدرسينمنكثيركانولما.مدرسا

بالنمسابرونفيتوماسالقديسديرأم843عاممندل

قسيساوأصبحسنة،21وعمرهتشيكيا(فيالآن)برنو

.أم847عام

دينيا؟مركزأكونهإلىبالإضافةعلميامر!صاالديركان

،أم851عاموفي.هناكالعلماءمنبالعديدمندلفالتقى

وعادفيينا.جامعةفيوالرياضياتالعلوملدراسةالديربعثه

فيوالفيزياءالاحياءعلمودرسام،853عامالديرإلى

منمندلشهرةوجاءت.سنة41لمدةمحليةعليامدرسة

الدير.حديقةفىبحوثه

ذلكومنذللدير.رئيساأم868عاممندلانتخب

للبحث.فرصهمنالإداريةمسؤولياتهقيدتالحين

أزواجسبعة،الوراثةفيتجاربهفيمندلدرس.أعماله

تلكوشملت.وبذورهاالبازلاءنباتاتفىالسماتمن

النباتات2-.المتجعدةأوالمستديرةالبذورأ-السمات

.القصيرةأوالطويلة

ولاحظوتهجينهاالنباتاتآلافباستيلادمندلقام

جميعمثلالبازلاء،فنباتات.لاحقجيلكلخاصيات

جنسيةخلايااتحادطريقعنتنئنسلهاالحيةالكائنات

مشيجيتحدالبازلاء،نباتاتوفى.الأمشاجتدعىخاصة

بيضةخليةأومشئأنثوي،مع،ذكريةخليةأو،ذكري

.البذرةلتكون

نأمندلاستنتج

خلالتنتقلالسمات

.الأمشاجفيوراثيةعناصر

اليومالعناصرهذهوتسمى

(.)المورثاتالجينات

تتلقىنبتةكلأنواكتشف

لكلالجيناتمنزوجا

واحدجينبمعدلسمة،

مندلجريجور.الأبوينمنكلمن
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جيفيئنبتةورثتإذاأنه،تجاربهعلىاستناداواستنتج

بينماسائدا،الجينينأحدفسيكونما،لسمةمختلفين

النبتة.فىالسائدالجينسمةوتظهرمتنحيا.الثانىيكون

البذوروجينسائداالمستديرةالبذورجينكانإذافمثلا

ستكونالجينينكلاترثالتيالنبتةفإنمتنحيا،المتجعدة

.مستديرةبذورلها

بأسلوبتنفصلالجيناتأزواجأنواستنئمندل

الأمالنبتةفإنوعليه.النبتةأمشاجتكونعندعشوائي

نأاعتقدكمانسلها.إلىزوجكلمنواحداجيناتعطي

.الأخرىالسماتعنمستقلةسماتهامنكلاترثالنبتة

وقانونالفصلبقانونالاستنتاجانهذأنويعرف

العلماءاكتشف،مندلعهدومنذ.المستقلالتصنيف

نظرياتهأنإلا،الاستنتاجينلهذينالاستثناءاتبعض

صحتها.أثبتت،عامةبصورة

أحداأنإلاام866عاممندلبحوثنتائجنشرت

.أم009عامالتقريرعلىالعلماءعثرأنإلىإليهاشنبهلم

القرنخ!لالعدمية)ايبمانجازاتالعلمان!:.قوائدنل،!

الهندسة)أعماله(بمجوهانجريجور،مندلعشر(؟التاسع

علم،الوراثة(،مندل)تحاربالوراثة(بمتاريخية)نسدةالوراثية

(.تاريخية)نبذة

والميناءرانجونبعدبورمافيالثانيةالمدينةمئلىلاي

نسمة.472)251سكانهاعدديبيغ.الرئيسيالداخلي

لجامعةمقراوتعد.الإراوادينهرعلىبورماوسطفيوتقع

.والادابللعلوممندلاي

وكانت،ام857عاممندلايمدينةالبورميونأنشأ

وعند.أم885عامإلىأم086عاممنلبورماعاصمة

.رانجونإلىالعاصمةنقلوأمندلايعلىالبريطانيينسيطرة

-ا)939الثانيةالعالميةبالحربكثيراالمدينةتأثرتوقد

أم(.459

مهندس.(م3591-881)7ريكإ،لسونملد

فقدالجريء.الهندسىبأسلوبهاششو،ألمانىمعماري

ذات،جديدةمعماريةهندسةيبدعأنمندلسونحاول

برجمبانيهوأشمهر.معبرةوتجاريةصناعيةخصائص

بوتسدامفيومرصدمختبروهوأم(،29)4أينشتاين

عملفيالنموذجيةالشاملةبالأقواسالمبنىويتميز.بألمانيا

.مندلسون

حاليا()بولنداألينشتاينفيمندلسونإيريكولد

بألمانيا.ميونيخفيالمعماريةالهندسةودرسبروسيا،بشرقى

وهرمان،شتاينبرغقبعاتمصنعالألمانيةمبانيهأهموتشمل

الرئيسية.أعمالهأوليعتبربألمانيابوتسدامفىلمندلسونأينشتاينبرج

.للكونالعلميةالدراسةإلىليرمراوالمرصدالختبرصمموقد

شموكنومتاجرلوكنولد،فيأم()239وشمركاهم

كارل)أستادوشمنيتز،شتوتجارتفيأم()279التنويعية

م(.8291ماركص

عملحيثام339عامإنجلتراإلىمندلسونهاجر

تعاونأبرزوكان.شيرمييفسيرجالمعماريالمهندسمع

مندلسونعملكمابكسهيل.فيديلاوارجناحفيلهما

العشرين،القرنمنالثلاثينياتأواخرفىفلسطينفي

فىوأستقر.والقدسحيفافيمستشفياتصممحيث

مشاريعهوشملت.ام419عامالمتحدةالولايات

(أم015)الصحيميميونيدسمركزالرئيسيةالأمريكية

فرانسيسكو.سانفى

ملحن.(م7481-9081)لمحيلكس،لسونمللى

ظهورهأولكان.ألمانيموسيقيوقائدبيانووعازف

.عمرهمنالتاسعةفىكانعندماللبيانوعازفاللجمهور

لممنبلغوما.العاشرةفىوهوالموسيقيةألحانهأولوكتب

أشهريكونوقد؟الصيتذأئعملحنوهوإلاالمراهقة

.عصرهملحني

إحياءفيدورهمند!سونإنجازاتأشهرمنكان

عامففي.باخسيبستيانجوهانبمومميقىالاهتمام

المسيحآلامالمسمىباخلعملعزفاوقادنظمام،982

منذالعملدذلكأداءأولوكان،متىالقديسلروايةوفقا
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كتيراساهمحيثباخ،وفاة

.بباخالاهتمامتحديدفى

مندلسونيكونقد

فيمساهمةالملحن!تأكثر

الموسيقيالذوقتشكيل

يتمتبمكانإذللجمهور،

مرهفمومميقىبحعه!

الأداء.فيالتميزيتطلب

مدلسونفيلكستحسينفضللهكانكما

أعمالعزففيالأداء

وكان.موزارتأعمالثذأكو،الموسيقيةبيتهوفن

موسيقيةحفلاتينظمموسيقيقائدأولأيضامندلسون

تاريخمنمحددةعصورايمثلونملحنينتقديمبهدف

المومميقى.

فبرايرمنالثالتفىهامبورجفىمندلسونولد.حياته

فيلكسلودفيغجي!صبالكاملاسمهوكان.م9081عام

.ثريمصرفلصاحبابناكان.بارتهولدي-مندلسون

تلقىحيث،برلينإلىأم281عاممندلسونأسرةانتقلت

أفض!!يدعلىخصوصيةمولحميقيةدروساهناكفيلكس

أعجبوقدزيلتر.كارلبينهممن،لهالمعاصرينالمدرسين

الحاديةفيوهواصطحبهإنهحتىالصغيربتلميذهزيلتر

فأصبح.جوتهالشهيرالألمانىالشاعرلزيارةعمرهمنعشرة

عاما72العمرمنالبايخوال!صاتبالصغيرمندأصسون

حمي!ن.صديقين

ملتقى،مراهقتهسنيخلالمندلسودمنزلأصبح

أوركستراأسرتهلهووفرت.برلينفيالمفكرينأشهر

التىألحانهتجربةيستطعحتى(عازفةمو!يقية)مجموعة

موسيقيةمقدمةسنة17وعمرهكتب.قلمهمنتنساب

روايةعلىالمبنيةأم()826صيفمنتصفليلةحلمهي

رائدا.ملحنامنهالاسرةألحانهاشجعلتش!صسبير،وليم

العرضية،الموسيقىيكتبأنقبلأخرىسنة17ومضت

نأإلانفسها،للروايةزفافمسيرةالمعروفاللحنفيهابما

كأنهمافبديا،الأسلوبفيمتشابهينكاناالعملينكلا

نفسه.الوقتفيكتبا

بريطانيا.إلىرحلاتهبأولىأم982عاممندلسونقام

حتىأوركسترا،وقائدمنفرداوعازفاملحنااضشهروهناك

مماأكثربريطانيافىوتؤدىمحبوبةمازالتأعمالهإن

أعماله،أشهربريطانيافيكتباخر.بلدأيفيتؤدى

.أم846عابمبرمنجهامفيمرةلأولعرضالذيإليجا،

الاسكتلنديالثالثةبسيمفونيتهأسكتلندالهأوحتكما

-)0183الهبريديزالمشهورةام(،ومقدمته)842

فنغال.كهفلعنوانأيضاتعرفالتيأم(832

لأوركستراقائذاأمء83عاممندلسونأصبح

عاموأسصربألمانيا.،ليبزجفيكلوث()قاعةغواندهوس

يدرسكانحيث،هناكللموسيقىمعهداأم843

التلحين.

والأربعينياتالثلاثينياتخلالمندلسونأصبح

وفرانز،شوبانفريديريك:مثلالملحنينمنلعددصديقا

فيالفترةتلكخلالنجحوقد.شومانوروبرت،ليزت

أصابتهأم847عامأختهوفاةأنغير.الكبيرةأعمالهأداء

إثروتوفي،لضعفهمقاومتهيستطعلم،مفاجئبمرض

ذلك.

الأساسيةالعناصرمندلسونلموسيقىتتوافر.موشقاه

رقيقة)تغييرات(تعاقباتتحويفأعماله.ال!سلاسيكيللعصر

غناؤها.يسهلالتيالموسيقيةللألحانالمصاحبالإيقاعفى

عدة)مزجالالحمانمزجعلىمهارتهأعمالهبعضتبرزكما

إبدأعفيموهوبامندلسونكان(.نفسهأ!قتافىألحان

الفهم.وسهلةوأضحةتكونل!شصيغهاتنطموفىالألحان

بدونأغانفىخاصةبصورةالوضوحهذاينعكس

بيانو.لمقطوعاتكتبثمانيةمنمجموعةوهى،كلمات

لكنها،الشكلفيالكلاسي!سيةإلىمندلسونألحانتتجه

مندلسونوكان.الرومانسيةللروحالنموذجيةبالعاطفةمليئة

النقادأن.إلاالحديمةللموسيقىوبطلامجرباحياتهأثناءيعتبر

المؤرخونيتفقولممحافظا،ملحنابعدفيمااعتبروه

الأساليبتاريخفيمندلسونمكانعلىالموسيقيون

رومانسيا.وكذلككلاسيكياملحنايعتجرإنهإذ،الموسيقية

الوصفيةالموسيقىعناصرمندسسونأعمالمعظمتحوي

الوصفيةهذهتكنولمصيف،منتصفليلةحلمفيكما

كانإنهإذموهوبا،رساماكانمندلسونلأن؟مستهجنة

تنقل.أوسافركلماوالنحتللرسمالوقتتوفيردائمايحاول

إلىإلاكثيرا،الحاضرالوقتفىالجمهوريستمعلا

التىالألحانأما.الماثمينمندلسونأعمالأفضلمنأجزاء

الثمانياللحنأشهرهافمن،كاملةكأعمال!دىتزاللا

شديدالكبيرالصولفيعملكماأم()825للأوتار

منالرابعةوالسيمفونية،منفردةالاتلثمانيالانخفاض

والكونشيرتوأم()833الإيطاليالخمسسيمفونياته

ام(.84)4الصغيرالصولفيللكمان

نيلسوف.(م6871-271!)موريس،لسونمنلى

زمانه.فىعلماالناسأكثرمنكانالمولدألمانىومفكر

تفحصفقد.الفلسفيةالقضايامنعددامندلسوندرس

الأشياء،فىالكامنالجمالإلىالوصولمعرفةكيفيةمسألة

عنيختلفالمعرفةمنالنوعهذاأنيثبتأنوحاول

مندلسونأبرز.الأخلاقعلممعرفةمتل،الأخرىالأنواع



923عبدالحميدمحمدمندور،

قوةالإنسانلدىبأنواعتقدالدينيةفلسفتهفيالعقل

وصحيح.خيرهومابهايعرفموروثة

فبحث.والعبريةبالالمانيةأعمالعدةمندلسونكتب

وفيالروخ،خلودحولعقيدتهأم()767فادونفي

لليهودية.تفسيرهأوردأم()783القدلر

عامبرلينإلىوانتقلألمانيا.دساو،فيمندلسونولد

بالإضافةاليهوديةفيمتقدماتعليماتلقىحيثأم،743

.واللغاتوالفلسفةالتاريخفيواسعةمعرفةإلى

)1834إيفانوفتشدمتري،مندليف

،الدوريللقانونصيغةطورروسيكيميائيأم(.709-

خواصأنقانونهيبينالكيمياء.فىأساس!يمبدأوهو

تكونعندمامنتظمةأنماطفيتتكررالكيميائيةالعناصر

عملأدىوقد.الذريوزنهاحمسبمرتبةالعناصر

إلىمايرلوثرجوليوسالألمانىالكيميائيعملمعمندليف

المنتظمالترتيبوهو،الدوريالعناصرجدول

الكيميائي.العنصرللعناصر.انظر:

التصاعديالترتيبمندليفاقترحأم،986عامفى

.الخواصفيالتماثلوحمسبالذريوزنهاحسبللعناصر

وقد.المعروفةغيرللعناصرخاليةفراغاتجدولهواحتوى

ثلاثةبخواصالدوريالجدولباستعمالبعدفيماتنبأ

بهذهعناصرثلاثةباكتشافتأكدتمعروفةغيرعناصر

اكتشفكماأم.886و1875عاممطبينفيماالخواص

الحرارةدرجةوهي،الحرجةالحرارةدرجةظاهرةمندليف

ولد.الضغطبوساطةبخارأوغازتسييلعندهايمكنالتي

روسيا.،توبو!سكفىمندليف

الذريعددهصناعيا،منتجمثبععنصرالمئدلدفدورم

اكتشفالاأ.4الكيميائىورمزه،101(البروتونات)عدد

منشكلنظيروكل.للمندليفيومنظائر01العلماء

منمختلفوعددبروتونا101علىيحتويالعنصر

)مجموعالذريالكتلىالرقمويتراوح.النيوترونات

247بينالنظائرلهذه(والنيوتروناتالبروتوناتعددي

،258استقراراالنظائرهذهلأكثرالكتلىوالعدد.26و.

الذراتعددمنيتبقىأييوما،55النصفيوعمره

نصفه-الإشعاعىنشاطهبسبب-النطرمنلعينةالمكونة

يوما.55بعدالنظيرلذلكذراتشمكلفيفقط

لورنسمعملفيعلماءادعىأم،559عامففى

بولايةبيركليفي(،ألانبيركليلورذس)معملللإشعاع

بقذف،101العنصرأنتجواأنهمالأمريكيةكاليفورنيا

العددذي،بالهيليوم،99الذريالعددذي،الإينشتنيوم

علىللعنصرمندليفيوماسمبيركليعلماءواقترح2.الذري

،ام399عاموفي.مندليفدمتريالروسيالكيميائياسم

الذيبالعملوالتطبيقيةالبحتةللكيمياءالدوليالاتحاداعترف

علماءيدعلى،أم589عامفيالعنصراكتشافإلىأدى

.أم559عامبادعاءيعترفولم،بيركليمعهدفياخرين

)الإشعاعالإشعاعبمالكيميائيالعنصرأيضا:ان!

.اليورانيومفوقماعنصر(،الإشعاعيوالنشاط

فيالمدوكبعضيعينهكانمسؤولالملكمددوب

الحاكمبينالمباشرةالاتصالاتكانتوقتفىأوروبا

مسؤولينالحكاماستخدملذلك.مستحيلةوالناس

القراراتوإعلانوالأوامر،الرسائللنقل،خاصين

الموظفونهؤلاءأصبح،الوسطىالقرونوفي.والأحداث

واعتبر.كبيرةبمكانةوتمتعواللملكشخصيينعملاء

جريمة.إيذاؤهمأوعملهمفيالتدخل

شعاراتفيحجةالوسطىالقرونفيالملكمندوبوأصبح

دروععلىالمستخدمةوالتصميماتالشعاراتوهي،النبالة

التصميماتمراقبةتولواكما.العسكريةوملابسهمالنبلاء

الناسادعاءعدممنوللتأكدالازدواجلمنعاختيارهاأوالجديدة

إليهم.ينتسبونلاأرستقراطيينلأسلاف

علم.،النبالةشعاراتأيضا:انظر

هـ،أ385-321)5عبدالحميدمحمدمندور،

أديبمندور،عبدالحميدمحمدم(.7091-5691

الشرقية.محافظةقرىبإحدىولد.حديثمصريوناقد

الحديثةالمدارسفيانتظمثم،القريةكتابفيدراستهبدأ

بشهادتيفيهاوتخرج،المصريةبالجامعةالتحقحتى

والأخرى،والاجتماعالعربيةاللغةفيإحداهما؟ليسانس

فيأوفدتهثمبها،معيذاالادابكليةفعينته،الحقوقفي

خلالهادرس،سنواتت!عمكثحيثفرنساإلىبعثة

،المقارنوفقههاوالفرنسيةواللاتينيةاليونانيةاللغات

تحضيربعثتهأهدافمنوكان.السياسيوالاقتصاد

جامعةفيالمستشرقينأحدمعالعربىالأدبفيالدكتوراه

إلىعودتهبعدالدكتوراهعلىحصلولكنه،المسوربون

.القاهرةجامعةمنمصر

التدريستركثمالزمنمنفترةالجامعةفيمكث

صحفعدةفيالصحفىالعملفمارس،بالصحافةليعمل

والاجتماعيةالسياسيةالقضايابمعالجةواهتم.طويلةلفترة

ومشكلاتالحكمونظامالإنسانوحقوقالحريةوخاصة

واللإنتا!.العمل

الأدبيةشخصيتهمنالعلميةمكانتهمندوراكتسب

عنمميزةدراساتكتبفقد.الأصيلالنقديالحسذات

الجديد،الميزانفي:كتبهومن،والروايةوالمسرحيةالشعر



ورومند042

فيمحافرات؟العربعندالمنهجىالنقد؟بشريةكلاذج

المعاعرون؟والنقادالنقد،شوقيبعدالمصريالشعر

.النثريالمسرخ

الجمالإبرازالأدبمهمةأنالسقديةنظريتهوجوهر

عارضولذالإصلاحها،وكيسلإمتاعهاالروحواستثارة

يحملهأنمايمكنينكرلمأحضه.الأدبفيالالتزأمفكرة

في-القيمهذهأنغير،فكريةأواجتماعيةقيممنالأدب

تكونأنلانفسهالأدبىالعملمنتنبعأنيجب-رأيه

منتصففيولكنهلذاتها.مقصودةأي،التأسيسسابقة

بهويعنيالأيديولوجىالنقدمقولةتبنىالخمسينيات

معا.والج!البالمضمونالاهتمام

علىيقومفهوعلم،لافنالأدبيالنقدأنرأيهمنكان

شخصيتهوطبيعةالناقدثقافةمنالنابعابىطنيالححر

أسذأبمأحلمأحقائقإلىالمستندالعقليالمنهجلاعلى،وذائقته

أعلمية،االنقديةللمذاهبمعارضاموقفامندوروقف

مثل:،النفسعلماكتشافاتعلىالمبنيالنفسىكالنقد

.نواسأبىعنالنويهىومحمدالعقادعباسدراسات

فيبارزامعلماالعربعندالمنهجيالنقدكتابهوسيظل

الحديث.الأدبىالنقدمسيرة

(.الرئيسية)الحررالفلبين:نظرا.ورو!

سومرممتمقاطعةفيالمحلييتمئبالحكمإقليمملديب

لمم!طنعددويبلغ.منديبتلالمعالمهأهمومن،الإنجليزية

التاريحيتينالمدينتينالإقليميضم.نسمة004379الإقليم

السياحة.صناعةفيهماتزدهراللتينوويلز،،جلامشوبري

وشمبتون،ومشريت،فرومفهىالأخرىالرئيسيةالمدنأما

الأحذية،لصناعةكبرىشركةستريتفىتوجد.مالت

وتعد.المشروباتلصناعةشركةفهناكمالتشبتونفىأما

،الطرقلتشييدالأحجارالإقليمينتجكما،مهمةالزراعة

(.يكتملل!احجري)فحموالخثوالوقود

الوجهلمسحالناسيستخدمهاالقمالقمنقطعةال!صئدور

وأوالقماشالقطنمنوتصئكادة،والعينينوالأنف

الإغريقالمناديلاستخدممناولوكانالحرير.أوالدانتيل

القرنمنالمظلمةالعصورفيالمناديلوأصبحت.والرومان

الزينةمننوعاالميلاديينعشرالسادسالقرنإلىالخامس

القرنفيوالنساءالرجالمنفرنساأثرياءوكان.والمباهاة

أحزمتهم.منتتدلىمناديليلبسونعشرالحادي

بتطويرالشعوبقامت،المناديلا!شخدامانتشارومع

،والكتانالحريرالفرنسيونفاستخدملديها،المفضلةالموأد

أما.القطنأوالحريروالإنجليز،الرباطالإيطاليونوامشخدم

معينة.بلادفىإلاتصنعلاالتيالأنواعبعضفهناك،اليوم

وأسكتلندا،أيرلندا،فيالكتانمناديلأنواعأفضلوتصنع

مناديلأنواعأفضلأماوسويسرا.وفرنسا،وبلجيكا،

مناديلأفضلوتصنعوإيطاليا،فرنسامنفتأتى،القطن

.واليابانالصينفيالحرير

م(.8-34888هـ،572-22)9الأمويالمنذر

هشامبنالحكمبنعبدالرحمنبنمحمدبنالمنذر

الأندلسية.الأمويةالدولةخلفاءم!،الح!صمأبو،الأموي

وبويع.مظفرافكان،والفتحللغزووالدهمميره.بقرطبةولد

فيالعطاءففرقم(886هـ،)273والدهوفاةبعدبالخلافة

عشرالرعيةعنوأسقط،قرطبةأط!إلىوتحببالجند،

الشعراء،يمعلجواداوكان.الناسوأحبهالعابم،ذلك

قلعةأمامحفصونبنلعمرمحاصراتوفى.الادبويحب

ذريته.وانقرضتببشر،

-1ء18هـ،656-581)العظيمعبد،المنذري

ثمالشاميالمنذريالقويعبدبنعبدالعظيمأم(.258

علىالحديثعلمفيلايضارعوإمامكبيرحافظ،المصري

وطرقه،ومعلولهوسقيمهبصحيحهعالم،فنونهاختلاف

بالحرمينلقيهمخلقمنسمع.ومعانيهأحكامهفيمتبحر

.بالقاهرةالكامليةمشيخةوولى،والجزيرةوالشامومصر

مختصربممسلماختصار،والترهيبالترغيبمؤلفاتهمن

،للشيرازيالتنبيهشرحبمالمجتبىوسماهداودأبيسنن

وفياتعلىذيلالنقلةلوفياتوالتكملةالشيوخومعجم

وغيرها.المقدسيالمفضللالنالنقلة

بمالإسلاميةالعمارة)صورة(بمالعمارةانظر:.المئزل

المسكن.

منالتيالخريطةمنجزء،التنجيمعلمفىالمئزل

مستقبله.أوالفردشخصيةعنتكشفأنالمفروض

منزلأ.21إلىالبروجخريطةتسمىالتي،الخريطةوتنقسم

الشخص:حياةجوأنبمنجانبا21المنازلهذهوتمثل

العلاقات3،الممتلكات-2،والشخصيةالمظهر-أ

-7،الصحة-6ء،لأبناا5،لدانلواا4،ئليةالعا

لمهنةا-01لسفر،ا-9،لموتا-8،لزواجواءقاصدلأا

المرض-21وأخيراالعليا،المثل-أ1،الحياةومجرى

خيالياقسماعشرباثنىأيضاالمنازلهذهوترلبط.والحزن

يكشفونالمنجمينأنالمفترضومن.الأرضسط!من

.منزلكلعلىوالنجومالكواكبتأثيربتفسيرهمالطالع

.البروجخريطةان!:

.الأبراجدائرة)المنازل(بمعلم،التنجيمأيضا:ان!
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بيوتابوصفهاتستخدمالمراكبمننوعالعائح!المئزل

المراكبهذهبعضالناسيستأجراويمتلك.عائمة

طولويتراوحوالأنهار.البحيراتشواطئعلىللسكنى

علىطولهيزيدوبعضهاأمتار،أو.7بينالمراكبهذه

الحشبمثلموادعدةمنالمركبجسمويصنعمترا.51

بالأليافالمغطىالرقائقيوالخشب)الأبلكاش(،الرقائقى

الألومنيوممنخليطأووالفولاذوالألومنيومالزجاجية

.الأثاثوبسيطةصغيرةالمراكبهذهوغالبيةوالفولاذ.

جميعمنهاكلتحويغرفبعدةمزودبعضهاولكن

الموقد،بينهاومن،الحديثالبيتتميزالتيالراحةوسائل

الكهربائية.والإضاءةالمياهوسخانالمياهوصنابيروالثلاجة

إلىمكانمنالمراكبهذهغالبيةتسحبأنويجب

تبقىلكيتصممالحديثةالمراكبمنكثيراولكن.مكان

مزوداالمنزلالمركبيكونوقد.العامطوالالماءسطحعلى

كذلكويستخدم،تسحبأوتضمأنيمكنبعجلات

.مقطورةعربةبوصفه

وتصل،بمحركاتالمراكبهذهأنواعبعضوتزود

كم.02حوالىإلىالقصوىسرعتها

بعضفيالناسمنلكثيرالسكنىالمراكبهذهتهيئ

فىالناسآلافيعيش،المثالسبيلفعلى.العالممنالمناطق

حياتهمطوالنهريةمراكبعلىالصينمناطقبعض

العائمة.المحلاتمنمؤنهمويشترون

اسيا.:أيضاانظر

تستطجعالتيالجرابيةالحيوأناتأصغرالقزمالمئزلق

نحوالقزمالمنزلقجسمطوليبلغ.الانزلاقيبالطيرانالقيام

علىوذيلزلقةغشائيةعظامولهفقط،سنتيمتراتسبعة

بالحشراتيتغدى.ريشيذبذوالجرابياتمنصسيرحيوانالقزمالمنزلق

واحد.مشتقيمتهاأستراليةعملةعلىمنقوشةوصورتهالأرهار.ورحيق

الأوكالبتوسغاباتفيشائعةحيواناتوهي.ريششكل

لأنهاالنهارفىتشاهدمانادرأولكنهاأستراليا،شرقيفي

فقط.بالليلتخرج

فيتنمو،الخلنجفصيلةإلىتنت!شجيرةالمئزفيتة

طولهاويبلغالشماليةأمريكافيالهادئألمحيطسواحل

ذاتالخضرةدائمةجذابةاوراقولهاأمتار.خمسةنحو

الأزهارأما.أسفلمنزغبأوشعريغطيهاناعمةحواف

بيضاء،أوبنفسجيةوهيشمكلها.فيالأجراسفتشبه

والنوع.باللبومكتنزةحمراءالثمارتكونبينما

!وو

،الخضرةدائمةجدابةوأوراقبراقةحمراءثمارذاتشجيرةاللنزنتة

شعبية.زينةشجيرةمنهاتجعل

الخضرةدائمزاحفعشبالدبعنبباسممالمعروف

فىالحارةالمناطقكلفيوينمو،الرمليةالتربةفىيوجد

الشمالي.الكرةنصف

-)4918غوردونروبرتالسير،منزيس

عاممن-لفترتينأممتراليالوزراءرئيساعملام(.789

.ام669حتى9491عامومنام،419حتى9391

آخروزراءرئيسأيمنأطوللمدةالمنصبهذاشغلوقد

حزبتأسيعي!فيمنزيسساعد.الأسترالىالتاريخفي

خلالالأستراليةالسياسيةالحياةعلىوهيمنألاحرار،

.الميلاديالعشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

نمطفيكبيرةتغييراتللوزراءرئيسابوصفهمنزيسقاد

وخصوصابثباتعهدهفىالاقتصادونما،الأمشراليةالحياة

التيسنةعشرةالعستفترةأثناءالتحويليةالصناعاتفي

المعيشيالمستوىوازدهر،الثانيةرئالمشهفترةشكلت

.الفترةهذهخلالالحالالمتوسطالأسترأليللمواطن
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منزلسروبرتكان

المستوىعلىمعروفا

ولدجذا.ومحبوباالشعبى

الريفيةجباريتمدينةفى

فكتوريا،في،الصغيرة

القراءةتعلم.بأممتراليا

لل!ضبمحبافكان،بسرعة

والتحة!.المبكرةسنواتهمنذ

مزيسروبرتالسيرفيويزليبكليةمنزيس

،ملبورنبجامعةثمملبورن

بمرتبةوتخرج.كثيرةبجوائزوفازهناكالقانوندرسحيث

عاممحامياوأصبح،أم619عامالأولىالشرف

للمجلسمنزيسبوبانتخبام289عاموفيأم.189

عاموفىفكتوريا(،لبرلمانالأعلى)المجلسالتشريعي

حزبحكومةرئيسونائبعامامدعيااصبحأم،349

أجونز.جوزيفالمتحدةأمشراليا

فىعاماومدعياأصلرئيسنائبامنصبهمنمنزيعم!استقال

بأربعةذأكوبعد.أم939عاممارس41فيالحكومة

فيالوزراء،رئيسليونز،جوزلفتوفىيوما،وعشرين

62فىمرةلأولللوزراءرئيممئامنزيسفأصبح،مميدني

عاما.44آنذاكعمرهوكان،أم939عامإبريل

العالميةالحربنشوبعند،منزيسحكومةواجهت

لتنظيمصعبةمهمة،نفسهالعاممن!مبتمبرفيالثانية

رئاسته.مناللاحقتينالسنتينأثناءالأستراليةالدفاعات

كثيرةأطرافمنحادلانتقادوح!صمتهمنزي!وتعرض

عدمليأدى.للحربأستراليالإعداديكفىبماقيامهملعدم

عاممنزيساستقالةإلىالنهايةفيحزبهداخلالرضى

.أم419

منالفيدراليةالح!صمةفيالمعارضةأحزابمنزيسقاد

عامذلكبعدمنزيسقام.أم949حتىأم439عام

حزبفيالعماللحزبالمعارضةالقوىبتوحيدأم449

إلىحزبهوعاد.الأستراليالأحرارحزبسمىواحد،

.أم949عامديسمبرانتخاباتفياسملطة

الثانية.منزي!رئاسةأثناءكثيرةمهمةأحداثوقعت

نشاطاتمنقلقامنزيسأصبحأم،519عامففي

الحزبلح!قانونمشروعوقدمأستراليا.شيالشيوعيين

فيبنجاحالمشروعهذاتحديجرىلكن.الشيوعى

منزيساجرىثم.دستوريغيرباعتبارهالعلياالمحكمة

هذهأنإلاالدستور،لتجديدمحاولةفيعامااستفتاء

أيضا.فشلتالمحاولة

وأرسلتم،0591عامالكوريةالحرباندلعت

الأمقواتلمساندةكورياإلىعسكريةوحداتأستراليا

مستشارينام629عامأ!شرالياأرسلتكما.المتحدة

القرنمنالستينياتمنتصفوفي.فيتنامإلىعسكريين

هناكيعملونجندي/0008لأسترالياكان،العشرين

.المتحدةوالولاياتالجنوبيةفيتنابمحكومةلمساعدة

فقد.بالبريطانيينوإعجابهحبهأبدامنزيصريفقدلم

وكانت.حذائهكعبإلىبريطانيلأنهمرةنفسهوصف

بوصفه،أستقبلفقد،الملكيةللأسرةخاصةمحبةلديه

زارتحيث؟مرتينالثانيةاليزابيثالملكةأطوزراء،رئيسئا

الملكةوجعلته،أم639و4591عامىأسترالياالملكة

الملكةتستطعوسامأعلىوهىالثيسلرتبةمنفارسا

الموانئحاكماللوردلقبمنح،أم665عاموفي.منحه

استقال.تشرتشلونستونالسيرخلفحيث،الخمسة

نائباعملآنبعدأم669عامالاتحاديالبرلمانمنمنزيس

سنة.32لمدةلكويونج

وأينسخآلطرسمجهازعلىيطلقاسمالمئساخ

رسم.أوخريطةأوتصميممننسخةيقطعأويستشف

بعفمعبعضهامترابطةقضبانأربعةمنالمنساخأ!يتأ

نهاسيإحدىتبقىوبينما.الحاجةحسبتضبطبمسامير

التصميمحدودعلىالتتبعنقاطإحدىتحرك،ثابتةالمنساخ

تقطعأولتنسخاخرىنقطةمعهافتحرك،نسخهالمراد

المنساخفيالتحكمويمكن.الأصلطبقكفافيارسسما

نسخمنللتمكنوذلك،للضبطالقابلةالمساميرباستخدام

حجم.أي

لويسجزيرةيفصلعريضأسكتلنديمضيقا!ت!

منالغربيالجزءعنالهبريدزجزرمجموعةفىوهاريس

لتمييزهالشماليا!لنشالممماأحياناعليهويطلقأسكتلندا،

الغربي،الجنوبفيضيقةقناةهوالذيالصغير،المنعقعن

.الاسماكلصيدالمهمةالمناطقمنالمشيعدكما

مصطفةحادةوأسنانمعدفينصلدهاتطعآدةالمئشار

والموادالأخشابلقطعالمناشيروتستخدمواحد.بطرف

والصلب.البلاستيكمثلالأخرى

وإلىمرةاليميننحوبميلالمنشارأسسنانوتصطف

يسمىالذيالميلوهذا.متعرجش!صلفيمرةاليسار

المادةفيالحركةعلىالمنشاريساعدا!لنشارمفلجة

بعضا،القطععمليةأثناء،الأسنانوتزيح.قطعهاالمطلوب

أوسعمجرى،وتكونالخشبنشارةتسمىالتيالمادةمن

الذيالمجرىهذأخلالمنالنصلفينزلق،النصلمن

عائق.ودونبسهولةالمنشارقطعيسمى

.المادةقطعيةنعومةمدىالمنشارأسنانحجمويحدد

فىالموجودةالأسنانرؤوسعددالحجمهذاويحدد
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المناشيرأنوإع

الشقمشمار

ثفبيمنثار

مكضديمنحمياتمش!ار

لوسيمسشار

للحملفابلممحنياتمشمار

أأمحدبالفرزمنشارظصمثار

معاددمئشار

حراسممشار

ئريدامنشار

سلسليممشار

فيالرؤوسعددزادوكلماالوحد.السنتيمترفىالنصل

نعومةوازدادت،الأسنانحجمصغرالواحدالسنتيمتر

أربعةللقطعتستخدمالتيالمناشسيرمعظمفيونجد.القطعية

الفنية،للأعمالوبالنسبةالواحد.السنتيمترفيرؤوس

الواحد.السنتيمترفىرؤوسثمانيةذومنشاريستعمل

اليدوية،المناشير:رئيسييننوينإلىالمناشيرتنقسما

الالية.والمناشمير

بحيثبالتناوبوتدفعتسحب.اليدويةالمناشير

طوليا،يقطعوبعضها.والأمامالخلفإلىالمنشارشحرك

وبالإمكان.والمنحنيالطولىبالقطعالاخربعضهاو!وم

فيالطوليللقطعاليدويةالمناشيرمنأنواععدةاستخدام

الخشبلوحالمتعارضالقطعمنشارويقطع.الخشب

بينما،بالطولالخشبالشقمنشارويشق.بالعرضالحبيبى

وحمسببالعرضالتلسينمنشارأوالظهرمنشاريتحرك

منشارمعالحرفيونويستعمل.الخشبفيالأليافاتجاه

المنشارلتوجيهالمائلالقطعصندوقتسمىأخرىالةالظهر

القطع.عمليةأثناء

فيالمنحنيللقطعالقطلمنشارالحرفيونيستعملكما

علىيثبتومرنرفيعنصلالمنشارولهذا.الرفيعالخشب

ويقطعل!.الحرفشكلعلىإطارفيبالعرضطرفكل

الخشبفىالمنحنياتالبوصلةومنشارالثقبىالمنشار

ويكون،صلبانضيقاننصلانالنوعينولهذين.السميك

واحد.طرففىمقبضهما

فيوالمنحنىالطوليللقطعالمعادنمنشارويستعمل

الصلبةالنصالمنأنواععدةاممتبدالويمكن،المعادن

المعدنية.الموادمنالختلفةالأحجاملقطع

يدارمحركأوكهربائيمحركبوساطةتدار.الآليةالمناشير

بعضهاويمسكخاص،حاملعلىبعضهاويثبت.بالبترول

غالبيةعلىالنصالأنواعمختلفتركيبويمكنباليد.الاخر

بسرعةالمنشارنصلويتحرك.متنوعةموادلقطعالاليةالمناشير

شديدين.وحذربحرصاستعمالهاينبغيولذلك،كبيرة

استخداما،الاليةالمناشيرأنواعأكثرهوالدائريوالمنشار

وهو.الطوليللقطعيستعمل،القرصيشبهنصلالهإنإذ

باليد.يمسكونوعحاملعلىيثبتنوع:نوعان

الطولى،للقطعالمنحنياتمنشارالحرفيونويستعمل

أعلىإلىيتحركرفيعنصلالمنشارولهذا.المنحنيوالقطع

منشارشحركنفسهاوبالطريقة،كبيرةبسرعةوأسفل

.اليدويالمنحنيات

لعملحاملعلىالكهربائيالحزامىالمنشاروشبت

مرنفولاذيرباطالنوعهذاونصل.منحنأوطوليقطع

كبيرتين.بكرتينبينشحركجدا

بمالمنشارالمسمىالكهربائياليدويالمنشارويستعمل

ولهذا.السميكةوالأخشابالأشجارقطعفيالسلسلي

الحركة.دائمةسلسلةفىمثبتةأسنانالنوع

الخشب.أعمال،الخامالصناعةخشبأيضا:انظر

(.الجذوع)نقلالخامالصناعةخشبانظر:.المئشرة

عدةوفيفدوريداشواطئعدىتنموشجرةالمئشئيل

ويببن.الغربيةالهندوجزرالمداريةأمريكامنأخرىأماكن

فاغبنيقلفالمنشنيلولشجرة.ام5إلىثلاثةمنطولها

حادةالشكلبيضيةفهيالأوراقأما.متدليةطويلةوأفرع
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زهرتهاتكونوبينما.سيتمتراتعشرةطولهايبلغالحواف

الحامض.البريالتفاحتشبهثمارهافإناللونأرجوانية

أوعيتهافىيجريخطرسامسسائلالمنشنيللشجر

جلدسطحعليبثورلإحداثمنهواحدةنقطةتكفى

فهوالاشجارهذهحرقمنالنابخأ!دخاناأما.الإنسان

المؤقت.العمىمنحالةلإحداثىف

بينهماتصل،متوازيتانقاعدتانلهمجسما!شور

مضلعان)جوانب(.والقاعدتانجانبيةأسطحثلاثة

فهيالجانبيةالأسطحأما.والمساحةالشكلفيمتطابقان

.أضلاعمتوازيات

القاعدةذوالمساشير،وأبسصهاأمنمتعددةأنواعوهناك

الجانبيةالأسطحت!صن،الزاويةالقائهـاالمنشوروفي.المثلثة

الخاصيةهذهلاتملكالتى.واطناشميرالقاعدتينعلىعمودية

المائلة.المناشيرتسمى

وتستخدم.المهمةالبصريةالأدواتامنالمناشيروتعد

متنوعةأجهزةفىالكوارتزأوالزجاجمنالمصنوعةالأنواع

علىالبريسكوبويحتوي.ضوئىشعاعمسارلتحويل

اتجاههإلىقائمةبزاويةالضوءيعكسالزاويةقائممنشور

حيث،أحينيةاثنائيةالأجهزةفييستخدمكما،الأصلي

المنشور.جانبىعلىينعكص!أنبعدالضوء،مساريعكس

بمعنىبالانكسار،الضوءاتجاهيغيرأنللمنشورويمكن

زاويةوتعتمد.بهمرورهاأثناءالضوءأشعةبثنييقومأنه

نأالمعروفومنللضوء.الموجيالطولعلىالانكسار

يمروعندما،مختلفةموجيةأطوالأللضوءالختلفةللألوان

الموجيةالأطوالكلعلىالمحتويالأبيضالضوءمنشعاع

حزمةشكلعلىينشطرالمنشور،داخلالمرئىالضوءمن

المنشوريستخدمالغرضولهذا.الطيفتسمىالألوانمن

منحرمةإلى(،اليمين)أسفلالأبيضالفموءمنحزمةيتنطرالمنشور

الصوئىالشعاعأما(،الصورةقمة)المرئىالطيفتسمىالألوالى

الأصلي.للشعاعانعكاسفهواليسار()أسف!

تكود.المائلوالمشمورقائمةبراويةاهشورتشم!!المناشيرأنواع

بيمماالقاعدةعلىعموديةالزاويةقائمللممشورالحانميةالأسطحا

.القاعدةعلىعموديةلات!صنالمائلللمسشورالحماسيةالأسطح

الأخرىوالمعدات،الطيفيالمقياسمنمهماجزءا

الفموءبم،اللونانظر:.الطفيالتركيبقياسفيالمستعملة

الطيف.مقياسبمالمضلع،الثنائيالمنظارالانكسار،

للصيئ،الشرقيالشماليالجزءفيتقعمنطقةمشورب

والحديد.الحجريالفحممثلالغنيةبمواردهااشتهرت

منشوريامدنحولالصناعيةالصينمراكزمعظموتتمركز

أيضاالمنطقةهذهوتتميز.وشنيانجوهاربنش!نشانجمثل

تعرف.للصينالغذاءمعظمتنتجحيثالخصبةبتربتها

فقط.الشرقيالشمالباسمالصينفيالانمنشوريا

ولياونينغوجلنهيلونجيانجمقاطعاتمنشورياتشمل

صينية)منطقةالداخليةمنغوليامنالشرقيالشماليوالجزء

2.كمأ،000.023مساحتهاوتبلغ(ذاتيحكمذات

مليون09نحومنشورياسكانعدديبلغ.السكان

إلىهاجرتصينيةأصولمنمنهم%أ.ينحدرنسمة

المانشو-ويمثل،الميلاديالعشرينالقرنبدايةفيمنشوريا

المنطقة.سكانمن%5نحو-الأصليينمنشورياسكانوهم

وقد.والمنغوليينالكوريينمثلمختلفةصغيرةأقلياتوهناك

عنإماالصينيالمجتمعفىهؤلاءمنكبيرةأعداددمجأمكن

معظمفإنالانأما.الختلطالتعليمطريقعنأوالتزاوجطريق

)ماندرين(الشماليةالصينلغةشحدثونمنشورياسكان

نفسهاالعاداتيتبعونأنهمكما.للصينالرسميةاللغةوهي

.الأخرىالصينأقاليمفىاسمكانبقيةمثلويعيشون

منمنشورياأراضىمعظمتتكون.واكخالسع

الشرقناحيةمنالغابيةالجبالبهتحيطمنبسطسهل

صحراءشبهفتمتدالجنوبفيأما،والغربوالشمال

أمورنهراويفصلالأصفر.البحرداخلإلىليادونغ

الشرقيالشمالناحيةمنروممياعنمنشورياوأوسوري

!!

قاثمةبراويةمشررالمائلالمسشور



245منشيوس

ويتميزيالو.لنهرالشرقيةالجنوبيةالناحيةمنكورياوتقع

قصير.حاروصيفطويلباردبشتاءمنشوريافيالمناخ

الفحممنضخمامخزونامنشورياتملكالاقتصاد.

يستغلالذيالفولاذإنتاجفييستخدمانوالحديدالحجري

والأدواتالحديديةالسككولوازمالالاتصناعةفي

والموادالإسمنتإنتاجأيضايتمكما.والشاحنات

الزراعيالإنتاجأما.والورقالكهربائيةوالأدواتالكيميائية

الصوياوفولالشاميةالذرةمنالضخمالإنتاجفيفيتمثل

عنشالعمعةأراضيمنشوريااستصلحتوقدوالتبغوالسكر

منوهوليوداميناءوية.الأخرىوالوسائلالريطريق

لمنشوريا.الشرقيالجنوبىالجزءفيالصينيةالموانئأضخم

يقومونقديماالمانشوفرسانكان.تاريحيةنبذة

تم!شوقد.الصينمنأجزاءعلىفيهايستولونبغزوات

وفرضواأم446عامفيالشماليالجزءهزيمةمنهؤلاء

حتىالصينمناخرىأجزاءعلىبالتدريجسيطرتهم

فرضواثمومنالشماليةالصينعلىالسيطرةمنتمكنوا

منشوريا

الشماليالجرءالخرلطةهذهتوصح

عللهلطلقالديالصي!،منالشرثى

ممشورياوتشنهرمنشوريا.أسم

التاليلة.لصعاعاتها

وطديةعاصمة!

مفاطعةعاصمة*

للدةأومديلة.

دوليهحدود-

لمالاطعاتاحدود----

ادول!هالحدودفىمرحغاليستالخريطههذه

عامحتىالمانشوحكماستمركلها.الدولةعلىحكمهم

يعدونالصينحكامأصبحالتاريخذلكومنذ،أم219

الصين.منجزءأمنشوريا

أراضعلىوسيطرتاسياعبرتوسعتفقدروسياأما

والصينروسيامنكلوقعت،أم086عاموفي.صينية

أمورنهرشمالالواقعةالمقاطعةبمقتضاهاأصبحتاتفاقية

الصينسمحتوقدلروسيا.تابعةأوسورينصوشرق

منشورياعبرالصينشرقحديديخطبإنشاءلرومميا

استأجرتعامينوبعد.الروسىفلاديفوستوكميناءوحتى

قاعدةفيهاوأقامتليادونغ،صحراءشبهفيأراضىروسيا

لودا.فيآخروميناءآرثر()ميناءلوشونفيبحرية

(ام509-091)4اليابانيةالروسيةالحربوخلال

صحراءشبهعلىوسيطرتروسياهزيمةمناليابانتمكنت

علىمميطرتهافرضمنتمكنتأم319عاموفىليادوئ.

وأصبحتمانكوكومقاطعةوكونتمنشوريا،بقية

العالميةالحربخلاللليابانمهمةصناعية"قاعدةمنشوريا

م(.5491-1)939الثانية

السوفييتيالاتحادأعلنالحربهذهأيامأواخروفي

منشورياإعادةوقبلمنشوريا.واحتلاليابانعلىالحرب

ساعدقدالسوفييتيالاتحادكان،أم469عامالصينإلى

مقاليدعلىالاستيلاءمنتمكنواحتىالصينيينالشيوعيين

عامالصينأنحاءجميععلىوالسيطرةالص!تفيالحكم

الصينادعتالعشرينالقرنمنالستينياتوفي.أم949

تحاربتثممنشوريا،خلفسوفييتيةلمقاطعةملكيتها

إلىالتوصلتمحتىأوسورينهرعلىجزيرةعلىالدولتان

،الاختلافاتمناقشةعلىالبلديناتفاقبعدالقتالوقف

تحسمولملاخرحينمنالغالبةالسمةظلالتوترأنإلا

اسموفييتيالاتحادتفككحتىبينهماالحدوديةالصراعات

استعدادهماوروسياالصينأبدتوقد.أم199عام

بينهما.القائمالنزاعلحلللتعفاوض

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اليابانالصينالحرب

نصيالو،هاربنلتسنياج

اللهعبدانظر:القادر.عبدبناللهعبدملشي،

منشى.القادرعبدبن

صيني.فيلسو!تق.م.(.503؟-)093؟مش!يوس

الفلسفةتطويرفىتأثيراالشخصياتأكثرأحدكان

الكونفوشية.تدعىالتيالصينية

البشريةالطيعةبأنعقيدتهمنشيوسبهيشتهرماوأكثر

بالإطاحةالشعبأفرادقيامبتبريريعتقدكانكما.خيرة
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السيئالحماكممنشيوسوعرف.قتلهحتىأوسيئبحاكم

ويحكمهمرعيتهمصلحةيهملالذيالحاكمذلكبأنه

وي!صبالمنغزي،فىمنشيوسأف!صاروردتوقد.بقسوة

لتعاليمه.جامعكتابوهوتزو(-)منغأيضا

بمقاطعةالآنيعرففيمازوولايةفيمنشيوسولد

أ!هميغةاهومنشيوسواسم،كيمنغالحقيقىاسمهشانتونغ.

لايعرفمنغ.السيديعنيلقبوهولمنغزي،اللاتينية

المعلوماتباستثناءمنشيوسحياةبدايةعنشيئاالمثقفون

منشيوسوعم!!.الموثوقةغيرالأساطيربعضفيالواردة

سئمأنهغير،الصينيينالحكاممنلعددسياسيامستشارا

حياته.بقيةأمضىحيثزوإلىفعادلعد،فيماالسياسة

الكونفوشية.:أيضاان!

!وقتقامطريقددعميستعملبناغالهندسةفيالمئصية

منالمصنوعةالخشبيةالمنصبةبناءويكلف.طرقتقاطعأوواد

زالمشابك(الأربصةأبوساطةموصولةطويلة)أعمدةالقضبان

تعمىالمنصبةفاالسجارةفيأماالجسر.يكلفمماأقلعادة

بعضدعهاويتما.العمللدعموتستخدم،مميقانلهاعارضة

المنصبة.يسمىهي!!لبوساطةالرسموألواحالمناضد

النصرانية،إلىالناسجذبإلىيسعىشخصالمئصر

كالتعليممختلفةوسائلذلكسبيلفىويستخدم

الخدماتمنوغيرهاالصحيةوالرعايةالعلميةوالخبرات

تقومماالمعاصرةالتنصيريةالأنشطةأوسعومن.الاجتماعية

بالتنصير.مايعرفوهو،الكنيسةبه

المدنولاسيما-كلهأ3أصئالعاالحاضرالوقتوفى

ليشمل،المنصريننشاطوامتدللتنصير،حقلا-الكبيرة

أمريكاإلىإضافةاللاتينيةوأمريكاوإفريقياآممياقارات

092لأ...نحوالمنصرينعددويبلغوأوروبا،الشمالية

وهناك.الرسميينالنصارىالدينرجالمنمنهماكثيرفرد،

الحقل.هذافييعملونالدينرجالغيرمنكبيرعدد

مختلفةبأعمالالمنصرونيقوم.المنصرينأعمال

دينيةودروسعظاتوتقديم،لمعتقداتهمنشربينتتراوح

ويستخدمونإلغ...الدينيةالموادوكتابةالإنجيلوترجمة

وخبراتهممهاراتهمكلالنصرانيةإلىالدعوةمجالفى

وكوارثومرضفقرمنالناسظروفويستغلون،العلمية

خلالمن-ويدعون.وفيضاناتومجاعاتوزلازل

المحرفة.النصرانيةالعقيدةإلى-معوناتهم

المدارسخلالمنعادةالمنصرونويعمل

الأعمالعلىالناسبتدريبيقومونكما،والمستشفيات

إلىجذبهمإلىسعياإليهمالخدماتوتقديمالختلفة

معينةفئاتإلىجهودهمالمنصرينبعضويوجه.النصرانية

بحضوتركز.الطلابأووالبحارةوالمساجينكالمجذومين

بينماالمباشمر،التنصيرعلى،ا!لورمونومنهم،الجماعات

الأعمالخلالمنعقيدتهاعنالمنظماتبعضرتعبر

الخير.وأعمالالاجتماعية

الإرسالياتثلثىنحوإن.التنصيريةالمنظمات

البروتستانت.منوالبقيةثوليكال!طالرومانمنالتنصيرية

للنشاطجهودهاالكاثوليكيةأ!دينيةاالطوائفوت!صس

الأمريكيةالجمعية:الطوائفتلكوتضم.التنصيري

ومنصري،والفرنسيسكان،الخارجفىأطتنصيرالكاثولي!جة

سانتوجمعية،اليسوعيينوجمعية،البيضالاباءإفريقيا

التنصيرمؤتمراتوتوجه.الخارجفيللإرسالياتجوزيف

العالم.فيالكاثوليكيةالإرسالياتهذهالكبرى

أما.العقيدةنشرأوالتنصيرأجلمنالتجمع

طوائفنشاطهاويمولفيختارهاالبروتستانتيةالإرساليات

وينسق.مستقلةووكالاتالكنيسةتدعمهاومنظمات

الكنائسلمجلسالتالغوالتنصيرالعالميةالإرسالياتقس!ا

الجمعيةوتقدم.البروتستانتيةالبعثاتنشاطاأمحالم!ا

بينالخارجىالتنصيروجمعيةالخارجشىأطتنصيرالإنجيلية

فيالإنجيليينللبروتستانتالخدماتهذهالطوائف

الإنجيليةالتنصيريةالبعثاتاتحادوينسق.المتحدةالولايات

الجمعياتعملتنصيريةجمعية08يتمئبعضويةالذي

وأوروبا.بريطانيامنإرسالياتبهتقومالذيالإنجيلية

ماإلىالتنصكحيربحركةالنصارىيعودالتنمير.تارلجع

بطرسبنشاطويربطونها،مضتسنة000.2منيقرب

الميلاديالرالغالقرننحوفيالنصرانيةوانتشرت.ولول

شماليذلكفيبماالرومانيةالإمبراطوريةأنحاءكلفي

فىأيرلنداإلىالنصرانيةباتريكالقدلسوأدخلإفريقيا.

أدخلالوسطىالقرونوخلالالخامسالقرننحو

الأقطارشعوبمعظمبونفيص!القديسأمثالمنالمنصرون

النصرانية.فيالأوروبية

المنصرونأبحرالميلاديعشرالسادسالقرنوفي

إلىالأوروبيينوالجنودالم!ضشفينمعالكاثوليكالرومان

وخلال.والأمردكتينوآسياإفريقيافيمجهولةأماكن

أرسل،الميلاديينعشروالسابععشرالسادسالقرن!ت

اليسوعيونأرسلكما،والفرنسيسكانالدومينيكانيون

أنحاءإلىتنصيريةبعثاتال!!اثوليكيةالطوائفمنوغيرهم

العالما.منكتيرة

القرنفىالبروتستانتيةالتنصيريةالبعثاتبدأتوقد

الآوروبيةالبروتستانتيةالدولأسستحينماعشر،السالغ

عرفوقدالبحار.وراءفيماومستعمراتتجاريةشركات

بينالمنصرينأوائلمنبأنهمابرينرد،وديفيدإليوتجون

آلافعملالتامئكلشرالقرنوفي.الأمري!جمينالهنود
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وروبرتلفينجستونوديفيدكاريوليممثلالمنصرين

هذهعرفتوقدوإفريقيا.الأقصىالشرقفيموريسون

البروتستانتية.للبعثاتالعطمبالقرنالفترة

إدواردزجوناثانأمثالمنالإحيائيونالدعاةبحث

فيالأمريكيينالممستعمرينبينأتباععنهوايتفيلدوجورج

منالإحيائيونوكسب.الميلاديعشرالثامنالقرن

الأخرىوالكنائس)المنهجيين(والميثوديعستالمعمدانيين

الولاياتحدودعلىمجتمعاتأقاموابعدوفيماأتباعا.

الناميةالمدنفيأتباعاالإحيائيونكمسبكما.المتحدة

ويستخدم.العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنخلال

عديدةوسائلجراهامبيليأمثالالبروتستانتالمنصرون

.الأتباع!أجلمنوالتلفازلإذاعةكط

المنصرينلأن،التنصيريةالبعثاتنشاطالناسقاوموقد

الأجنبية،والاقتصاديةالسياسيةالمصالحدومايعززون

بقيمالمحليةوالتقاليدوالعاداتالقيمتغييرويحاولون

نأإلىإضافة.وأرقىأسمىيعدونهاالتى،الغربيةالحضارة

حاجاتتهملالتي،الحكوماتيؤيدونالمنصرينبعض

معظمفيوالقوميةالوطنيةبالوحدةالشعوروانتشرالفقراء.

عامانتهتالتيالثانيةالعالميةالحرببعدالناميةالدول

فعينتبعد،فيمااستقلالهاالدولتلكونالت،ام459

الأجانب،المنصرينمحلليحلوامحليينقادةلهاالكنائس

علىواستولتالتنصيريالنشاطالدولبعضوعارضت

المنصرين.قتلتأووأبعدت،الكنيسةتدعمهاالتىالمدارس

العالم.أنحاءمختلففىتنصيريةبعثاتالانوتوجد

اللاتينيةوأمريكاوآممياإفريقيابشعوباهتمامهاوشركز

البعثاتتلكوتستخدم.الهادئالمحيطجزرومعظم

غالباذلكويتمبعملها،القيامفيالاتصالوسائلمختلف

المحلية.الكناشمعبالتعاون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحلاصحيشفرانسيس،أسبوري

لبرتأتحزر،شمفاالتنصير

حاك،ركتماسونثوماويلفردلسيرا،جرنفل

نيةالنصراأيزاكالقديص،جوع

-471اهـ،58-)59جعفرأبوالمنصور،

خلفاءتانى.العباسبنعليبنمحمدبنعبداللهم(.775

السفاحأخوهبهاستعان.سلامةتدعىبربريةأمه.العباسبني

وعهدوأرمينيا.وأذربيجانالجزيرةوولاه،الخلافةتتبيتفي

أهـ،36سنةوفاتهبعدفتولاها،بعدهمنبالخلافةإليه

منبدلألدولتهعاصمةوجعلهابغداد،مدينةبنى.م754

مدينةأيضاواختط.السفاحسلفهبناهاالتيالهاشمية

.الحرامالمسجدفيوزاد.بالرقةوالرافقةالمصيصة

عمهرأسهموعلى،دولتهعلىالساخطينعلىقضى

عبداللهبنومحمدالخراسانىمسلموأبو،عليبنعبدالله

وحمل.إبراهيموأخوه(الزكية)النفسالعلويالحسنابن

مننفسهخلععلىالعباسىمحمدبنموسىبنعيسى

.المهديلابنهالبيعةوأخذالعهد،ولاية

عندبالثباتوعرفلهو،إلىميلعنهيعرفلم

حتىالتدبير،وحسنالمالجمععلىوالحرصالشدائد

الدرهم.سدسعلىلايزيدوالدانقالدوانيق،بأبيعرف

عباسيخليفةأولوكان.الحصونوبنىالثغوروصان

منوأولوعسكريا.إدارياحكمهلتثبيتالأتراكيستخدم

بالفقهعارفاكان.والعربالمسلمينحكاممنبالعلومعنى

وشرعللعلماء.محبا،والفلكالفلسفةفيمقدما،والادب

وعمل،والفرساليونانيينعلوميطلبونأيامهفىالمسلمون

إبراهيمبنمحمدصنعه،الإسلامفيأسطرلابأول

.الفزاري

إثر،بالحجمحرمامكة(أرض)منميمونببئرتوفي

المكرمة.بمكةالحجونفيودفن،مزمنباطنيمرض

تاريخ.،العراق،الدولة،العباسية:أيضاانظر

389هـ،293-)326عامرأبيبنالمنصور

بنالوليدبنعامرأبيبنعبداللهبنمحمدام(.200-

الدولةوزراءأحد.القحطانيالمعافريعبدالملكبنيزيد

فىالعظيمةالفتوحاتوصاحب،الأندلسفىالأموية

الفاتحةالجيوشمعالأندلسإلىقبلمنآباؤهنزح.عهده

فيموطنهوكاننصير.بنوموسىزيادبنطارقأيام

بالجزيرةالمعروفةالمدينةأعمالمنطرشتسمىقريةأمسبانيا

الفاتحين.وجهاءمنأجدادهكانالخضراء.

وافتتحجامعها.فيالعلمفطلبشابوهوقرطبةقدم

للناسفيهيكتب-تخرجهبعد-الخلافةقصربجواردكانا

خاصة،معاملتهوحسنذكاؤهالناسفاستهوى،شكاواهم

بزوجةالاتصاللهفهيأواالقصر،خدممنبهاتصلمن

المؤيد،هشاموأمالناصرعبدالرحمنبنالحكمالخليفة

مواهبهفظهرتأموالها،شؤونفيالنظرأمرإليهفوكلت

بعضقضاءفولاه،الحكمالخليفةبهفأوصت،الإدارية

أوصلهحتىالخليفةفيرقيهتظهر،كفايتهومازالت،الجهات

الحكم.أيامآخرفيالوزارةمرتبةإلى

صغيرا،المؤيدهشامابنهكانالحكمماتوعندما

لهافتعهد،الفتنةالمؤيد(!أمصئالسيدةوخشيت

ودامت.قيامخيرالدولةشؤونبتدبيرفقامالبلاد،باستقرار

لم،غزوة56الفرنجبلادفيهاغزا،سنة26نحوالإمرةله

ووطئتفرنسا،جنوبيإلىووصلجيش،فيهالهينهزم

قبل،منإسلاميعلمعليهايخفقلمأماكنخيله
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معهدأقدسولها،شانتياقبمدينةيدهفيوسقطت

سالم،بمدينةغزواتهإحدىفىوماتأمعبانيا.فينصراني

فيها.معروفاقبرهولايزال

الأعظما،النهرعلىقرطبةبشرقىالزاهرةمدينةبنى

الجسرمحاكياالنهرعلىقنطرةوبنىالزهراء،محاكيا

مراتبوأعلى.مثليهقرطبةجايمفىوزاد،بقرطبةالأكبر

رجالكبارمنعاندهبمنون!!ل،البدعأهلوقمعالعلماء،

سريرعلىوقعدبالقصر.الخدامالخصيانلامميما،الدولة

بالحاجبوتسمىالملوكبتحيةيحىبأنوأمرالملك

باسمهتارةوالأوامرالخاطباتوال!ضبوكتبتالمنصور،

علىبالدعاءوأمرالمؤيد.هشامالمستترالخليفةباسموتاره

وجددهالجيعقونظما.للخليفةالدعاءعقبباسمهالمنابر

أطجند،بمرتباتالإقطاعيأضظاماوأبدلالبربر.علىمعت!دا

بنفسه.الجي!ويقودمرت!ت،عامكليغزووكان

منصور.المعتمر،ابنانظر:المعتمر.بنملصور

-؟هـ،736-؟)التلمسانيمنصورابن

هديةبنعليبنمنصوربنمحمدأبوعبداللهأم(.335

القضاءتولى.مؤرخ،أديب،فقيه،التلمسانيالقرشى

أصيل،رأيصاحبالوزراء،منزلةفوقوكان،بتلمسان

بالخير.السلطانذكرطالما،حصيفوعقل

تاريخ،خميسبنعمربنلمحمدرسالةشرحكتبهمن

.تلمسان

منصور.أبو،الثعالبي:نظرا.الئعالبىمدصورأبو

منمور.،لخوارزمىاان!:.ميررلخواامدصور

منصور.بوأ،الخياط:نظرا.لخياطامدصوربوأ

عامفيالمنصورةموقعةكانت.موقعةالمئصورة،

عهدفيمصرفىالمسلمينل!تووقعتأم025هـ،648

لويسالفرنسيالملكلقيادةالفرنجةوقوات،الصالحالملك

منوكانمصر،علىالثامنةالصليبيةالحملةقائد،التاسع

بيتفىالصليبيونأنشأهاالتىاللاتينيةالمملكةأنأسبابها

ثمعاما،وثمانينثمانيةمن!ثرأأجلهايطلل!االمقدس

إلىالصليبيونوارتد،الأيوليالدينصلاحيدعلىسقطت

ميدانيحولواأنالحينذأصكمنذورأوا،الساحليةقلاعهم

بحملاتهمأوقعتالتيالقوةتلكليحطموامصرإلىحروبهم

الأيوبي.السلطانفيهايمكثحيثتداليرهموأفسدت

الصليبية،الحملاتمنلكثيرمسرحامصروكانت

التاسئ!لويص!بقيادةالثامنةالصليبيةالحملةوأعظمهاأبرزها

واشتبك".لويس"القديسبالمعروففرنساملك

الصالح،الملكجيشمعمعاركعدةفيالصليبيون

نحوشممالآللارتدادواضطرواالمنصورةقربواندحروا

يجتازونكانواعندماالمسلمونعليهماوالقض،دمياط

معركةوكانت،أشحمونبحرعلىأقاموهالذيالجسر

،الأمانلويسوطلب،منهمألافعدةفيهاأسر،فاصلة

لقمانبنالدينفخرالقا!يدارفىواعتقل،إياهفمنح

الدرشجرةالمصريةالملكةعنهأفرجتثم.بالمنصورة

علىلويمرحملةأثناءتوفيالذيالصالحالملك)زوجة

فادحةالفرنجةخسائروكانت.كبيرةفديةلقاءمصر(

الآخربعضهموقدرهاألفا،بسبعينالناسبعضقدرها

ألفا.بتلاثين

،!3++"،بإديهاويرمزبعدعنالحرو!منضدة

انظر:بعد.عنالطابعةماحدإلىتشبهكهربائيةآلة

نسخةبعدعنالحروفمنضدةترسل.بعدعنالطابعة

الوقتوفي،بعيدةمعسافاتإلىأحصاتبةاالالةعلىمكتوبة

الشريطهذاغذيوإذا.ورقيشمريطعلىثقوباتثقبذاته

آلياالنسخةتنضدالالةفإن،حروفتنضيدآلةفي

الصحف.لطباعةالمستخدمبالنموذج

استخدامفيالرئيسيةالأنباءوكالاتبدأتوقد

الصحفإلىتقاريرهالإرسالبعدعنالحروفمنضدة

فيتم،اليومأما.العشرينالقرنمنالخمسينياتأوائلمنذ

إلىهناكوتخزنحاسوبجهازإلىمباشرةالنسخإرسال

:أي)+!كلأ(،بتعرفعرضشاشةعلىتحريرهاشمأن

الطريقةهذهأنإلا)فيديو(.متحركةصورعرضطريقة

أنهابيد،السابقةبعدعنالحروفمنضدةمنتكلفةأكثر

.مرةعشرينمنبأكثرمنهاأسرع

الهوائية.السفينةال!:المئطاد.

)1!ستحداماتالبالونانظر:اووي.الرصظد

الطقص(.)رصدالطقس(؟العلمية

الحربلى)بينالهوائيةالسفينةانظر:.عرا!مئطاد

العالميتن(.

دشصغير(هوائية)سفينةمنطادالمراقية!اد

منيخلوعندماوينهارالغاز،لكيسمعدنيإطاربه

ليمباسمالمنطادهذاعلىالبريطهانيونأطلقوقدالغاز.

تلكمعظمكانتولما.الأولىالعالميةالحربأثناء

بليمب.فىال!سمانتوحد)ب(الدرجةمنالمناطيد

الهوائية.السفينةانظر:
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الهوائية.السفينةان!:.الموجهالمئطاد

التفكيربقواعديعنىالفدسفةفروعمنفرعالمئطق

بشكلالمنطقمجالفيالدارسينمعظمويشتعل.السليم

ا!لنطقية.القضيةيسمىالتفكيرمن

العباراتمنمجموعةمنالمنطقيةالقضيةوتتكون

اسمعليهايطلقأخرىعبارةتتبعهاالمقدماتتسمى

القضيةكانت،النتيجةتؤيدالمقدماتكانتفإذا.النتيجة

النتيجة،تؤيدلاالمقدماتكانتوإذا.صحيحةالمنطقية

خاطئة.المنطقيةالقضيةكانت

وقضية،استنتاجيةقضية:نوعانالمنطقيةوالقفية

إذابالطبععمحيحةتكونالاستنتاجيةفالقضية.استقرائية

لاالنتيجةكانتوإذا.صحيحةوالنتائجالمقدماتكانت

الاستنتاجيةالقضيةفإن،المقدماتعنبالضرورةتنشأ

الاستقرائية،القضيةأما.صحيحةغيرالحالةهذهفىتكون

.المقدماتعلىكاملاأعتماداتعتمدلاالنتيجةصحةفإن

عنبالضرورةتنشألاالاستقرائيةالقضيةفيالنتيجةولأن

بالمعاييرصحيحةتكونلاألاستقرائيةفالقضية،المقدمات

بالعملياتأساسيةبصفةالمقالةهذهوتختص.الاستنتاجية

المعلوماتمنمزيدعلىوللحصول.الاسعتنتاجيةالعقلية

الاستقراء.انظر:،الاستقرائيةالعقليةالعملياتعن

منوسلامتهاالاستنتاجيةالقضيةصحةالمنطقويعرفنا

شكلها،علىالقضيةهذهسلامةوتعتمدصحتها.عدم

تكونفقد،ذلكوعلىمقدماتها.صدقعلىوليس

وقد،كاذبةمقدماتهابينماصحيحةالاستنتاجيةالقضية

مقدماتهابينماصحيحةغيرالامشنتاجيةالقضيةتكون

صادقة.

المطلقالقياس

المنطقفيشميوعاالمنطقيةالقضيةأشكالأكثرهو

القديماليونانىالفيلسوفكانوقد.التقليديالاستنتاجي

منهجيةبدراسةقامواالذينالباحثينأوأئلمنأرسطو

المطلق.للقياس

المطلقوالقياس.ونتيجةمقدمتينمنالقياسويتكون

الأرئالصيغإحدىمكونةفيهعبارةكلتكونالذيهو

التالية:

()بويتسا(أ)كل-

()بويتسالا(أ)كل-

()بوييسا(أ)بعض-

()بوييسالا(أ)بعض-

،تستخدمقدأخرىأحرفأيةأوبأوأوالأحرف

،الأرقاممثلالأشياء،منمختلفةفئاتتمثلتعبيراتوهى

وأ،البغيضةالأصواتأوالصفراء،الأشياءأو،الناسأو

سليم:مطلقلقياسمثالالتاليةوالقضية.البنيةالبقرات

البنيةالأبقاركل.الدافئالدمذواتمنالثديياتلمكل

الدافئ.الدمذواتمنالبنيةالأبقاركلإذا.الثديياتمن

كلج.بتساويألم!كل:هىالاستقراءهذاوصيغة

ب".تساويجكلإذاأ.تساوي

غيرقضيةفيمثل،التاليالمطلقالاستقراءأما

الأقماربعض".كواكبليعستالنجوم"كل:صحيحة

الصناعيةالأقماربعضإذا.كواكبليستالصناعية

ليستأ"لمكل:هيالاستقراءهذأوصيغةنجوما.ليست

أ".ليعستجبعضإذا.بليستجبعض.ب

قورنإذاصحيحغيرالاستقراءهذاأنتأكيدويمكننا

غيرنتيجةيعطيولكنهالصيغةبنفساخربالمشقراء

"كل:يليكماالاستقراءهذامثليكونوقد.صحيحة

،.صادقةأعبارةالثمنرخيصةليعستالكريمةالأحجار

أعبارةالثمنرخيصةليستالماسأحجاربعض

كريمةأحجاراليستالماسأحجاربعضإذا،.صادقة

شرطيستوفيلاالقياسهذا،.صادقةغيرأعبارة

عليه.صادقةالمقدماتكانتإذاالنتيجةصدقوجوب

صحئ.غيرالاستقراءهذايكونأنبدفلا

اختبارمنالقواعدهذهتمكنناالاستقراء.قواعد

فحصأو،مماثلةأمثلةإلىالرجوعدونالمطلقالقياس

علىالقواعدهذهوتعتمد.المنطقيةالقضيةبنيةتفاصيل

وتميزهاالسليمةالقياساتجميعفىتوجدمعينةمقومات

تنص،المثالسبيلفعلى.الصحيحةغيرالقياساتعن

لهتكونلاالسليمالامستقراءأنعلىالقواعدهذهإحدى

مقدمتانتوجدالتاليالاستقراءوفي.سالبتانمقدمتان

الأقماربعض،كواكبليعستالنجوم"كل:سالبتان

الاستقراءهذاأننعلمفنحن،وعليهنجوما.ليستالصناعية

سليما.يكونأنيمكنلا

سليمة.استقراءاتلتكوينأخرىقواعدوهناك

فعلى.بالضبطحدودثلاثةللاستقراءيكونأنيجب-أ

"لمكل:الصحيحغيرالاستقراءهذاتأملالمثالسبيل

الأجسامقانونهوو)،!=ك!(.الحكومةتضعهاالقوأبن

نإ)،!-3(.وضعتالتيهيالحكومةإذا.الساقطة

قانوناتعنىقدفهي،واضحةليستهناقانونكلمة

قانوناتعنيأو،الساقطةالأجسامقانونمثلطبيعيا

أربعةالامشقراءلهذاصارفقدلذلكوتبعاتشريعيا.

فاسدا.الاستقراءوصارحدود،ثلاثةمنبدلآحدود

سالبة.نتيجةالسالبتينالمقدمتينعنتنشأأنيجب2-

موجبة،والأخرىسالبةالمقدمتينإحدىكانتإذا3-

سالبة.النتيجةتكونأنيجب
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كلتيهماالمقدمت!تفييظهرالذيالحدتقييديجب4

الأق!.اعلىواحدةمرةليس-كلأوكلبكل!ة

نأيجبالنتيجةفيليس-!سلأوكلبالمقيدالحدء-

المقدمتين.إحدىفيليس-كلأوكلبمقيدايكون

ليشملالحديثالمنطقعلمايمتد.الحديثا!لنطقعلم

صوفقدأرسطو.عملشملهممابكثيرأرحبآفاقا

القضايالتناولوأساليبنظرياتالمحدثونالمنطقعلماء

ومن.المطلقالاستقراءعندختلفنحوع!ىالاستنتاجية

البريطانيانالرياضياتعالماالبارزينالحديثالمنطقعلماء

البريطانىالفيلسوفثموايتهد،نورثألفردولولجورج

فقد،التقليديينالمناطقةعكسوعلى.راسلبرتراند

تستخدمأجبوأساحسابيةمناهجالمناطقةهؤلاءاصعتخدم

الرموز.

لاختبارأسعاسيةبصفةاليومالمنطهتعلماويستخدم

أيضامهمةامشخداماتلهأن!ماالقضايا.سلامةمدى

والدوائر،الحوا!ميبمثلجهزةمبنالعملمجالفي

ئية.ال!ئهربا

أولأالمنطهتعالميقومما،قضيةسلامةولاختبار

وي!صن.رموزصيغةفيعسهاأضعبيروا،عباراتهابتحلي!!

وأل!طمةرمزاالقضيةفيمستخدمرمزأيأوالحرف

،المثالسبيلفعلى.عديدةحالاتفيبأكملهاعبارة

!!حهيئةفىح!جملم!"سقراط:مثلعبارةالمناطقةيكتب

صمامعادلةهيئةفيح!جما"!إغريقي"كلوعبارةس"!،

)إذايعنى-واشمزس(ء/.صهحساغء/أس(:يلى

بتطهبيقذلكبعدالمنطقعالمويقوم-(.إذا-،كان

لتحديد،الاستدلالقواعدأوأحياناالاستنتاجقواعد

المقدماتمناستنتاجهايمكنالتيالجديدةالمعادلات

باستنتاجتسمحقاعدةهناك،المثالسبيلفعلى.الأصلية

وعلى،!!.كلم"أبو()بالعباراتمن()كالعبارة

من"!النزهةإلغاء"!تمالعبارةعلىالاستدلاليمكن،ذلك

إذاتمطرالسماح!كانتو"إذاتمطر"!السماءالعبارات

المعادلاتامحتنتاجفيالمنطقعالمويستمر!لم.النزهةتلغى

نتيجة.إلىيصلحتى

فيخاصةأفرعهناك.للمنطقخاصةاستخدامات

العقليةالعملياتمنكبيرجانبتوجيهمهمتهاالمنطقعلما

معينة.أخرىومجالات،والقانون،العلوممجالاتفي

العملياتبتوجيهالمنطقلعلماعديدةأفرعتقومكما

والأوامر،والعهود،،بالالتزاماتالمرتبطةالعقلية

.والمعتقدات،الأفضلياتوتحديد،والا!شفسارات

فيالناسبهيقومالذيالتفكيرمنكبيراجانباإن

إلىيؤديأنهبمعنى،استدلاليغيرتفكيراليوميةحياتهم

،المثالسبيلفعلى.نتالمؤكدةإلىوليحه!محتملةنتائج

الأسبابلتشخيصاستدلاليغيرتف!جراالأطباءيستخدم

ويستخدم.المريضمنهايشكوالتيللأعراضالمحتملة

يألتحديداستدلاأجةمناهكيرعادةالقانونرجال

معينة.أ!ةحايح!صمالذيهوالقوانين

الموسوعةفىملةذاتمقالات

المجموعاتنظريةالاستشاحيةالطريقةارسطو

!رثألفردوايتهد،أمحلماالصدقحدول

اطعالطةندلرترا،لما!را

تعرفجغرافيةمنطقةإلىيشيرجغرافيتعبيرا!

نأويمكناقتصادها.طبيعةأوكمناظرهاالسماتببعفر

التخطيطلأغراضبوضوحتعرفمنطقةأيضاتكون

.الإدارةأوالصساعىيرأضصوأاو

الدودةتخصصهالبددمنجزءالافحاديةالمئطقة

الولاياتفيكولومبياومقاطعة.أعوميةالعاصمتهامكانا

لديهاالتيالأخرىوالدولاتحاديةمقاطعةهيالمتحدة

والمكسيكوماليزياوالبرازيلأستراليا:هياتحاديةمقاطعات

الإقليمالاتحاديةالمقاطعةتسمىأمشراليافيوفنرويلا.

ئيسي.شا

واشنطن.بمسيتىمكسيكو؟كانبرا:أيضاانظر

والجبالالبحيراتمنجميلةمنطقةاليحيراىمئطثة

طولهايبلغإنجلترا.غربيشمال!سمبريامنطقةفيأ!اقعةا

عرضهاويبيئ.الجنوبإلىالشمالمنكم48نحو

.الغربإلىالشرقمنكم04

كونيستونأهمها،من،بحيرة51علىالمنطقةوتحتوي

وجراسمير،ويندرمير،وديرونتووتر،وأولسووتر،ووتر،

ارتفاعويبلغووتر.وإنرديلووتر،وكرموكوبترمير،وثرلمير،

سطحمستوىفوقم009منأكثرالمنطقةفيالجبالبعض

وسكافيلوسكيداو،وهيلفلين،سكافيل،جبالمثلالبحر،

منطقةفيالرئيسيةوالمدنإنجلترا.جبالأعلىبايك

مير.وويندر،وكيسويكسايد،أمب!!:هيالبحيرات

والفنابن.الكتابمنكثيراأجحيراتامنطقةاحتذبت

الشعرفيالرومانسيةبالحركةوثيقبشكلالمنطقةوترلبط

،كوليريدجتيلرصمويلالشعراءخلدوقد.الإنجليزي

فيالبحيراتمنطقة،وردزورثووليم،ساوثيوروبرت

كما.البحيرةشعراءباسميعرفونأصبحواإذ،أشعارهم

كيتس،وجون،جرايتوماسكتاباتأيضاارتبطت

تنيسونلوردوألفرد،شيلليبيشوبيرسيرسكين،وجون

.البحيراتبمنطقة

كمبريا.أيضا:ان!
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،بالسكانمكتظإقليمالكيرىالحضريلأالمئطقلأ

العمرانيةوالمناطق،المركزيةالمدينةمنطقةمنيتكون

سلسلةمنالعمرانيةالمناطقهذهتتكونوقدبها.المحيطة

أيضاتتضمنوقد،الضواحيأوالخارجيةالنطاقاتمن

والأوضاعالأحجامالختلفة،والبلداتالمدنمنعددا

با!لدينةضواحعلىتحتويالتيالمدينةوتعرف.ال!دارية

القاهرةلمدينةالمركزيةالمنطقةسكانيبلغفمثلا.الكبرى

الحضريةالمنطقةسكانعددبينما،نسمة!000559.6

نسمة.000.000.01(الكبرى)القاهرةالكبرى

دولمنكثيرفيالكبرىالمدنظاهرةانتشرتوقد

الأمريكية،المتحدةكالولايات،الدولبعضوفي.العالم

بشكلومحددةمعروفةالمدنلهذهالإداريةالحدودتكون

حيثأخرىدولفيكذلكليسالأمرولكن.وأضح

رئيسية،مدينةسكانمن،الكبرىالمدينةسكانسكون

وهناكلها.تابعةأخرىوريفيةحضريةمنطقةوسكان

وتعرفالكبرىالمدينةمنحجماأكبرحضريةمنطقة

كبيرتينحضريتينمنطقتينمنتتكونوهيبالمجالوبوليس

المجالوبوليس.:انظرأكثر.أو

حضريةمقاطعاتلندنسكانخمسينحوويقطن

بلدة32تضمالتي،الكبرىلندنمقاطعةومنهاكبرى

المقاطعاتأما.لندنانظر:.لندنمدينةإلىإضافة

.الأحجاممختلفةوبلدات،مدنمنتجمعفهي،الأخرى

الحضريةميدلاندزويمستمقاطعةتشتملالمثالسبيلفعلى

وسوليهلوددلىوكوفنترىبرمنجهاموبلداتمدنعلى

تكونوتكاد.وولفرهامبتونبروموششووستوولسال

انظر:.بالكاملحضريةمنطقةميدلاندزوممتمقاطعة

الغربية.ميدلاندز

أوروباهوالكبرىللمدنالأولالموطنوفأن

حيثالناميةالدولفيالانأنتشرتأنهاإلاوأمريكا،

نمتالتي،سيتيمكسيكووهيالعالمفيمدينةأكبرتوجد

.أم059عاممنذكبيربشكل

مناطقفيالصناعيةالدولسكانمعظمويعيع!

في،المثالسبيلفعلى.الكبرىالمدنفيلمميماولاحضرية

الدولسكانمن78%نحوالمدنسكانمثلأم889عام

ومقارنة.ام659عام71%النسبةهذهوكانت،الغربية

سكانمنفقطء3%منيقربمافإن،الأرقامبهذه

ومع،حضريةمناطقفييعيشون،الفقيرةالناميةالدول

في،المدنسكاننعسبةضعفيمنأكثرالنسبةفهذهذلك

فقط.%أ7بلغتحيثام،659عامالدولهذه

حضريتانمنطقتانإلاأم059عامفىيوجدولم

لندنوهمانسمةملابنعشرةمنأكثربهماكبيرتان

عامفيأما.نيوجيرسيشعرقيوشمالنيويوركومدينة

،كبرىحضريةمناطقسبعإلىالعددوصلفقدأم759

دولفيمنهاوأربع،نسمةملايينعشرةمنأكثربها

نيوجيرسيشرقىوشمالنيويوركمدينةوهيصناعية

المناطقأمايوكوهاما،-وطوكيوولندنأنجلوسولوس

الصين،فيوشنغهايسيتىمكسيكوفهيالباقيةالثلاث

نامية.دولفيوكلهاالبرازيلفىوساوباولو

أنهم،0002لعامالمتحدةالأمخبرأءتقديراتوتشير

كبرىحفمريةمنطقةوعشرونخمسهناكيكونسوف

نسمة.مليونعشرأحدمنأكثرمنهاكلحجمالعالمفي

النامية.الدولفىتكونسوفالمناطقهذهمنوعشرون

،م2502عامفيأنهيتوقعونالخبراءفإن،ذلكإلىإضافة

كبرىحضريةمنطقةوتسعونثلاثهناكيكونسوف

منهاوثمانون،نسمةملايينخمسةمنأكثرمنهاكلفي

السريعالنموأدىولقد.الناميةالدولفيتكونسوف

منكثيرإيجادإلى،الناميةالدولفيالحضريةللمناطق

إلىتفتقردولفي،والاقتصاديةالاجتماعيةالمشاكل

هذهعلىللتغلب،والإداريةالهندمسيةوالمهاراتالموارد،

المشاكل.

الكبرىالحضريةالمناطقتطور

أواخرفيالنموفيالكبرىالحضريةالمناطقبدأت

منكثيرسكانبدأعندما،الميلاديالتاسئكلشرالقرن

المدنشهدتهالذيالتوسعويرجع.يتزايدونالعالممدن

أه!ها:منالعوأمل،منعددإلىوالأمريكيةالأوروبية

.المدنإلىالرلفمنوالهجرة،العالميالسكانيالانفجار

قلةإلى،الزراعةفىالالةعلىالمتزايدالاعتمادأدىفلقد

إلىمنهاالكثيرانتقالوبالتالي،الزراعيةالعمالةعلىالطلب

وصولأيضا،المدنفيالسكانيةالزيادةعواملومن.المدن

المتحدةوالولاياتكأستراليا،دولإلىالأجانبالمهاجرين

ويعتبر.للعملطلباالمدنفيمعظمهمواستقرار،الأمريكية

آخرعاملاالصناعيةالثورةعننجمالذيالاقتصاديالتطور

الثورةانظر:.المدنفيالسكانيالنموعواملمن

ساعدتالتيالوظائفتوفيرإلىأدىحيث.الصناعية

مرتفعة.معيشيةبمستوياتالتمتععلىالمدنسكان

بامالالنموالسريعةالمدنإلىالجددالقادمونجاء

ذاتجيدةوظائفعلىالحمكمولفتوقعوا،كبيرة

منالاستفادةفيأيضا،يأملونوكانوا.عاليةرواتب

الجددالمهاجرينمنكثيرواختار.المدنفىالطيةالخدمات

مزدحمة،مناطقفي،قديمةمبانفيأعمالهمقربالسكنى

المناطقهذهمنوكثير.المنخفضةالإيجاراتحيث

غيرالظروفتسودها،متدهورةمناطقبعدفيماأصبحت

.الإجرامفيهاوينتشر،الصحية



الكبرىالحضريةالمنطقة252

الكثيربدأ،المدينةوسطفيالأوضاعلتدهورونتيجة

الضواحي.أوالأطراففييسكنونالأثرياءسكانهامن

التاميعالقرننهايةمنذالحديديةالخطوطمدساعدولقد

وسطإلىرحلتهمفىأ!مواحياسكانالميلاديعشر

مساء.وعائلاتهبممنازأ!ماإلىوالعودةنهاراالمدينة

اليوميالتنقلاو،اليوميةالعملرحلةوأصبحت

المدينة،وسطفيالعملوأماكنالضواحيبنالمنتظما،

خاصةال!جرى،المدنفيالواضحةالعيشسماتإحدى

حيثأم(ا-459)939الثانيةالعالميةالحرببعد

لدىالخاصةالسياراتملكيةوازدادتالطرقحسنت

برحلةالقياممنالسكانهؤلاءوتمكن.الضواحيسكان

العامة.المواصلاتعلىالاعتماددوناليوميةالعمل

أصبنيةاأجومية،االسكانيةالتحركاتهذهكونتوقد

من،عادةالمدنهذهوتتكون.الكبرىللمدنالداخلية

رئيسية،ومصارفمكاتببهامركزيةأعمالمنطقة

ترويحية،ووسائل،حكوميةومبان،تأمينوشركات

نهارا،بالناسالمركزهذاويزدحم.والمسارحكالمتاحف

فيه.يسكنالناسمنالقليللأنليلا،منهميخلوويكاد

الأعمالبمنطقةبالمدينةالداخليالنطاقويحيط

وفىقديمةسكنيةمبانمنالنطاقهذاويتكون.المركزية

لعضومنالأدوارمتعددةمبانومن،متدهورةالأحيانبعض

الضواحيوتأتي.القديمةالتجاريةوالمحلاتالصناعات

منالكثيروتضمأصلمدينة،الداخلىالنطاقبعدالسكنية

والتى،واحدةعائلةأسصضىالمحصصة،الحديثةالمنازل

المرتفعة،أ!مائرواالقديمةالمبانىعنواضحبشكلتختلف

المددبعضفيوتوجد.أصس!صانباالمزدحمالمدينةوسطفي

مركزعنالضواحيمسافةمنأبعدمسافةوعلى،الكبرى

وأا!لهجعبفواحيتعرفأخرىسكنيةمناطق،المدينة

أساسا،قائمةومدناقرىالضواحيتشملماوغالبا،النوم

المكانى.توسعهاأثناءالكبرىالمدينةوضمتها

مكانالمدينةوسطالضواحيسكانيعتبرماوعادة

فيأنهإلا.والصناعيةالتجاريةلنشاطاتهوذلك؟لهمعمل

،صناعاتالضواحيبعضفيأصبحالأخيرةالسنوات

بعضوفي.ترويحيةومرافق،تسوقومراكز،ومكاتب

الضواحىإلىالانتقالظاهرةأحذت،الكبرىالمدن

الضواحىفييؤثرانبدآ،والجريمةالتلوثلأن،تخف

أكثرأصبحتأيضا،اليوميةالعملرحلةأنكماأيضا.

الوقود،أسعاروزيادة،التنقلنفقاتلارتفاعصعوبة

بدألذلكونتيجة.العامةالمواصلاتأنظمةولازدحام

وفي،الحرفيةالأعمالفييعملونالذينالشبابمنالكثير

فىالسكنإلىيعودونالحكومةوفي،والفنونالتعليم

هؤلاءاستفادماوغالبا.المدينةفيالداخليةالمناطقبعض

صممتالتي،الحضريةالبناءبرامإعادةمنالشباب

هذهوتحتوى.المهجورةالقديمةالمناطة!وتجديدلترميم

ذلكفيبما،رخيصشعبيإسكانعلىالمجددةالمناطق

للشقق.الأدوارمتعددةأومرتفعةمبان

عن،الناميةالدولفىالكبرىالمدننمونمطويختلف!

،المدنأحجامازدادتفقد.الغربيةالدولفيمثيلاتها

إلىوأتوا،الريفيةمناطقهمالفقراءمنالألوفتركعندما

وفرص،أفضلمعيشىمستوىعلىالحصولفيأملاالمدن

لأبنائهم.سيماولاوتعليميةصحيةوخدمات،وظيفية

المهاراتتنقصهمالجددالقادمينهؤلاءمعظمولكن

ونتيجة.الجيدةالرواتبذاتبالوظائفللقياماللازمة

عنالعاطلينمنالمتزايدةالأعدادإلىهؤلاءانضمالذلك

المستوطناتفيالسكنإلاأمامهميكنولها،أمحملا

وسوءالأمراضوتعانى،الخدماتتعوزهااكتي،أحشوائيةا

.أ!الأحواا

خاليةأراضفىأنشئتأحشوائية،االمستوطناتوبعض

يعرفماذلكعلىومثال.المدينةحدودداخلأوفضاء

مصنوعة،المساكنمنمجموعاتوهيبستيز،بكلكلتا

خمسنحوويعيم!.والأخشابالمعادنبقاياأونفاياتمن

الكثيروهناكالبستيز.فىالهنديةكلكتامدينةسكان

.الطرقاتويفترشونمساكنبلامنهم

الناميةالدولفيالعشوائيةالمستوطناتمعظمتوجد

العشوائيةالمساكنذلكعلىوكمثال.المدنأطرافعلى

والمساكنبيرو،عاصمةليمافىبالبيريادسالمعروفة

وساوباولو،جانيروديريوفىبفافيلاسالمعروفةأحشوائيةا

فيالمساكنهذهومعظم،البرأزيلفىمدينتينأكبروهما

،الخيزرانأعوادمنمصنوعةأكواخالجنوبيةأمريكامدن

الحديد.ونفاياتوالقش،المقوىوالورق

مناطق،سيتيمكسيكو،العالممدنأكبرفيويوجد

الذينالناسيسكنها،المتدهورةالفقيرةالاحياءمنضخمة

أعدادكانتولقد.الأخيرةالسنواتفيالمدينةإلىقدموا

تتمكنلمبحيثبمكانالضخامةمنالجددالمستوطنين

المدينةهذهونمت،منهمللغالبيةمساكنتوفيرمنالحكومة

مليونينحوأمء9.سنةسكانهاكانفلقداستثنائيابمنموا

مليونثلاثينإلىسكانهايصلأنالخبراءويتوقع.نسمة

.م0002عامفينسمة

الكبرىالحضريةالمناطقمشكلات

المشكلاتمنكثيراالكبرىالحضريةالمناطقنموخلق

الصناعيةالدولمنكلفىوالاقتصاديةالاجتماعية

الدولفيالمدنسكانعددازديادوأدى.الناميةوالدول

تعوزهاالحكوماتلأنبمإسكانمشكلاتإلىالصناعية
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منالكثيريضطرولذلك.كافيةعامةمساكنلبناءالمصادر

سكانيةوبكثافة،رديئةمساكنفياسمكنإلى،الناس

للعددملائمةغيرالعامةالنقلوسائلأصبحتكما،عالية

الخاصةالسياراتاستخدامويؤدي.الركابمنالكبير

سماتمنسمةأصبحالذي،المروريالاختناقإلىغالبا

كونجكهوجالمدنبعضعالجتولقد.المدنفىالعيش

المواصلاتمنفعالنظامفيبالاستثمار،المشكلةهذه

ومولداتوالمصانع،السياراتأحدثتولقد.العامة

البيئى.التلوثانظر:خطرأ.بيئياتلوثا،الطاقة

الكبيرةالحضريةللمناطقالأخرىالمشكلاتومن

وإدمانوالجريمة،العامةللممتلكاتالمتعمدالتخريب

مشاكلوكلهاوالتوتر،الكحوليةوالمشروبات،الخدرات

بعضتعانىكما.المزدحمةالمناطقفياسمكنعنتنجم

المجموعاتمختلفبينالصراعاتمنأيضا،الكبرىالمدن

،متجاورةسكنيةأحياءفيتعيشالتيالدينيةأوالعرقية

المنتشرالفقربسبب،ضراوةالصراعاتهذهازدادتولقد

.المدنفيالداخليةالمناطقمنكثيرفي

إلىالحكوماتعمدت،الشيوعيةالدولبعضوفي

منللتخفيفمحاولةفي،المدنإلىالناسانتقالمنالحد

كروسياالدولبعضتبنتولقدبها.السكانيالازدحام

الكبرىالمدنأطراففى،جديدةإسكانمشاريع

الدأخليةالمناطقسكانمنللتقليل،الكبرىكموسكو

.المدنلهذه

حكومةإلىالكبرىالحضريةالمناطقمنكثيروتفتقر

نأأيبملامركزيةتكونماغالبابهاالحكومةإنإذ،مركزية

التابعةالمجتمعاتمنغيرهاأو،قريةأو،بلدةأو،مدينةلكل

المناطقهذهمثلوفي.الخاصةحكومتها،الكبرىللمدينة

توجدلاأوالعلاقةمنقليلإلايوجدلا،الكبرىالحضرية

المركزيةالمنطقةوحكومةالضواحيحكوماتبين،علاقة

السياساتتنسيقفيصعوبةالإداريونفيجد.للمدينة

السياسية،الاختلافاتتشيعولهذا.ككلبالمدينةالمتعلقة

أجزاءبين،المشتركةالمشكلاتحلفي،التنسيقوعدم

.الكبرىالمدينة

إلىالحضريةالمناطقوسطمنالناسانتقالأدى

مجتمعاتلكلالمالىالوضعفيالتأثيرإلى،الضواحي

انخفاضمن،المدينةوسطيعانيمافغالبا.الكبرىالمدينة

الضرائب،منالماليةلمصادرهاوفقدان،الأرضقيمةفي

إلىالمنتقلونكانإذا،خاصةأهميةالعامللهذاوتكون

الأغنياء،منمنهاوالمنتقلونالفقراءمنالمدينةوسط

منعدداتقدمأنإلا،الحالهذهفيالمدينةعلىوليس

دفعإلابالمقارنةيستطجعونلاأناسإلىالمكلفةالخدمات

تقومكما.الخدماتلهذهاممتخدامهمنظيرالقليل

كالمتاحف،العامةالمرافقبصيانةأيضاالمحليةالسلطات

سكانويستخدم.الرياضيةوالملاعب،والمتنزهات

والمرافق،الخدماتهذهالمدينةفىيعملونالذين،الضواحي

لصيانتها.بالقليلأوبشيءيسهمواأندون

استطاعفقد،المشكلاتهذهكلمنالرغموعلى

أوروباوغربىأستراليا،فيالكبرىالحضريةالمناطقسكان

معيشيةمستوياتيحققواأنأمريكا،وشمالي،واليابان

الناسفمعظم.التاريخفيراخرينأنالرأيمنأعلى

جيد.تعليموذووأصحاء،وأطفالهمجيدةمنازليملكون

مشكلات،الناميةالدولفيالكبرىالمدنوتواجه

تبدومافغالبا،المتقدمةالدولفيمثيلاتهاعنتختلف

كثيربها،مزدهرةالناميةالدولفيللمدنالداخليةالمناطق

الاستعمار،عهدخلالمعظمهابنيالتى،الرائعةالمبانيمن

فيالسكانمنكبيرةنسبةلأنبمخادعالمظهرهذاولكن

وأ،المدينةوسطفيمتدهورةأحياءفىيعيشونالفقر،غاية

شمكنولاأطرافها.فىالصفيحمنعشعقأوأكواخفى

المرافقأو،النظجفةالمياهعلىالحصمولمنالفقراءهؤلاء

نأالخبراءويقدر.التعليمأو،الطبيةالرعايةأو،الصحية

فيمتدهورةمناطقفييعيشونالأقلعلىالسكانثلث

فىدكاومدينةتايلاند،فيبانكوكمدينةمنكل

ومدينةإندونيسيا،فيجاكرتاومدينة،بنغلادش

الفلبين.فيمانيلاومدينةماليزيافيلامبوركوالا

مساكنعلىالحصول،المدنهذهفقراءيستطعولا

يساهمونلاأنهمكماوالبناء.الأراضيأسعارلارتفاعلهم

ونظرا.الأسالمميةالخدماتتمولالتيالضرائبفىمادئا

فلقد،الخدماتمنوغيرها،الصحيةالمرافقإلىللافتقار

الكوليراأمراضمنالمتدهورةالمناطقسكانمنكثيرعانى

الذينالعشوائيةالمدنسكانمنوألمحظوظونوالملاريا.

عامةبصفةيواجهون،وظائفعلىالحصولمنتمكنوا

أماكنإلىللوصول،بعيدةلمسافاتالسفرمشكلة

كليا.ملائمغيرالمواصلاتنظامأنلاسيما،أعمالهم

فيهاينتشرأماكنفىالعشوائيةالمستوطناتوتوجد

فيهاالثوريةالسياسيةالمعارضةجماعاتوتجد.الإجرام

بسهولة.والحمايةالدعم

ا!لدينة.:أيضاانظر

كانتإنجديزيةمنطقةالدفماركيالحكممئطقلأ

ولم.وبعدهلهااحتلالهمخلالالدنماركيللحكمخاضعة

كانتإذ،حالعلىثابتةالدنماركيالحكممنطقةتكن

الملوكلفشلتبعا،أخرىأحياناتتسعوأحياناتنكمم!

إنجلترا.منالشماليالجزءوتشمل.نجاحهمأوالدنماركيين

السكانطردواالدنماركيينأنالمؤرخونويعتقد
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،الجنوبامشيطانهمخلالاستعبدوهمأوالأنجلوسكسونيين

عمالأالأنجلوس!صسوليونوبقي،للأرضمالكينفأصبحوا

.بالمزارع

.المتحدةالمملكة،الدكلارك:أيضاان!

المنطقةتقريباهيأستراليا،فىالغربدلآالمئطقلأ

وويميرا.الهوب!صنزنهريغربىفكتوريامنالغربيةالجنوبية

نشاطنتيجةعديدةتضاريسذاتمنخفضةمنطقةأغلبها

لإنتاجالرئيسيةالمنطقةوهي،السابقةالأزمانفيلركاني

للحومالماشيةالمزارعونيربىكمافكتوريا.فيالصوف

اخبركانيةأضربةافيوالبصلالبطاطسويزرعون،والألبان

تتماأ!ذياالرئيسيالموسميالمحصولأما،خصوبةالأكثر

.الشوفانفهوالغربيةالمقاطعةفيزراعته

،أرارات:هيالغربيةالمقاطعةفيالرئيسيةوالمدن

بورتلانداسساحليةوالمدن،وهاملتونجبارت،هورشام

جرامبيان،السياحيالجذبمناطهتوتشمل.وارنامبول

وبحيرةلونسديلبحيرةوخزانات،وارتوكوروكلاند،

المتنزهاتأكبرويمبرفلدومتنزهفيانسوبحيرةالباكيتيا،

فكتوريا.فيأسعامةا

فكتوريا.:أيضاانظر

تقعدوماباردةمنطقةالشماليهالقطبيةالمئطقة

الشماشالمتجمدالمحيطوتشط!،أسشمالياالقطبفي

روباأرقاراتمنالشماليةالأجزاءاإلىإضافةالجزر،وآلاف

الشمالية.وأمري!صاواسيا

القطيةالمنطقةأنطويلةلفترةيعتقدونالناسوكان

الكائناتبإمكانليس،متجمدةمنطقةإلاهيماالشمالية

أنهوالمكتشفودالعلماءوجدولكنفيها.تعي!ث!أنالحية

المنطقةأراضيأعشارتسعةفإنجرينلاند،باستثناء

أصيف.افصلفيثلجأوحليدبهالاش!صن،الشمالية

أماكنفيوالأزهاروالخضراواتالتوتثمارهناكوتنمو

المنطقةمنالأ!جراالجزءعلىالشمستشرقولا.قليلة

علىكلها،المنطقةعلىتشرقولكنها،الشماليةالقطبية

ممبتمبر.شهرحتىمارسشهرمنالنهار،لفترة،الأقل

حيثللبشر.كبرىأهميةالشماليةالقطبيةوللمنطقة

الأرصادمحطاتمنعليهانحصلاكتيالمعلوماتتساعد

الطقصأ،بحاأخنبؤاعلىالعلماح!الشماليةالقطبيةبالمنطقة

فوقيومياتطيرالتيالطائراتوحققت.الجنوبأقصىفي

المدنبعضإلىأوروبامن،الشماليةالقطيةالمنطقة

الناسبهيحلمكانماوسيت!!أنجلوسأ!سمثل،الأمري!صة

بينمختصرةطريقوجودوهوألا،الأعواممئاتمنذ

.الهادئوالمحيطأوروبا

وروسياكندامثلالشماليةأ!دولاأقامتوقد

القطبيةالمنطقةفيلهاعسكريةمنشآت،المتحدةأ!لاياتوا

بها.الخاصةالتجارةوطرقحدودهاتحمىلكيالعتممالية

منلهملابدكانية،العس!المنشآتتلكيقيمواولكى

تعلمفقد.العالممنالقاسيةالمنطقةهذهعنالكثيرمعرفة

طيلةالمتجمدةالتربةفوقالمنازليشيدونكيفالمهندسون

والحيوانيةالنباتيةالحياةالعلماءدرسكما،السنةفصول

فييعيشواأنالناسبهايستيمانتيالوسائليجدوالكي

الشمالية.القطبيةالمنطهقةهذه

الشماليةالقطبيةالمنطقةأراضي

بوقالشماليةالقطيةالمنطقةحدودالعلماءيحدد

الشماليالقطبدائرةتكونالفلكأ3أمحافبالنسبة.مختلفة

المحيط،الشماليةالقطبيةالدائرةانفر:،المنطقةحدود

القطيةالمنطقةأنآخرونعلماءويرى.الشماليالقطبي

جميععبرمرسومخطبهايحيطالتيالمنطقةهىأحشماليةا

الحرارةدرجةمتوسطفيهايصلوالتىالشماليةالأماكن

الصيفىالتحاررخطباسمالخطهذاويعرف.م015إلى

الخطوهو،الشجرةخطمباشرةالخطهذاويلى،العنتري

الحيواناتمنكثيرويعيششمالهفىأخاباتالاتنموالذي

علىتستمرأنلاتستطيعوهي،الغاباتهذهفيوالطور

كليكونلذلكونتيجة.المتجمدةالمنطقةفيالحياةقيد

حداالشجرةوخطالعشريالصيفىالتحاررخطمن

تشملعامبوجهالشماليةالقطبيةوالمنطقةمهما.جغرافيا

واسمويدوالنرويجوكنداألاسكامنالشماليةالأجزاء

ومعظمجرينلاندمنكلاتشملأنهاكما.وروسياوفنلندا

أيسلندا.

التحاررخطيمر.الحقيقيةالشماليةالقطبيةالمنطقة

جرينلاند.منالجنوبيالطرفجنوبالعشريالصيفي

بتشرتشلويمرولبرادو،جووسيخليجعمنكندافيويبدأ

خليجإلىيصلحتىهدسونخليجتعكللىالتي

الصيفيالتحاررخطويتوازى.بوفورتبحرشي،أجفربول

ثمألاسكا،فيبروكسلسلسلةالجنوبيةالحافةمعالعشري

يتجهثم،ألوشيانجزرحتىبيرنجبحربمحاذاةجنولايتجه

خلئحتىألوشيانجزرطرفمنالثانيةللمرةشمالا

الش!الى.القطبليتئدائرةيتجهثم!ميبريافيأنادير

تجاهسياررمنالغربيالجزءعندالخطهذاوينحرف

ثم،للنرويجالشمالىالساحليلمسيكادبحيثالشمال

عداالنرولثيماجنوبويخترقالجنوبناحيةيتحه

لأيسلندا.الجنوبيالساحل

فيتقع.الشماليالقطبلمنطقةالمجاورةالمنطقة

تماثلهاباردةمنطقةالحقيقيةالشماليةالقطبيةالمنطقةجنوبي
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لكلابمضحعافيصبحالإس!جموكوخحولالشتاءفىالجليديتراكمحيث،السنةف!مولبتغيركتيرايتغيرشكلهاالشماليةالقطبيةا!لنطقة

خلالالشماليةالقطبيةبالمنطقةجليديوحدولا(.اليسرى)الصورةالتندرامنطقةالأزهارفتغطيال!يىفصلفيأما(اليمنى)الصورةالزلاحات

وأغسدس.يوليوشهري

بجوالصيففصلفيتتمتعولكنهاالشتاء،فصلفي

المجاورةالمنطقةباسمعادةالمنطقةتلكوتسمى.دافئ

تقعالتيالمناطقجميعوتثسمل.الشماليالقطبلمنطقة

الحرارةدرجةمتوممطفيهيزيدالذيالحراريالخطشمالي

السنة.فيأشهرأربعةمنأكثرتدوملفترةم051على

أيضاالشماليةالقطبيةللمنطقةالمجاورةالمنطقةوتشمل

وكندا،،الوسطىوألاسكاوسيبرياالوسطىاسيامنأجزاء

الجغرافيينمعظمويعد.الشماليةأوروبامنأجزاءوكذلك

المنطقةمنجزءاالشماليةالقطبيةللمنطقةالمجاورةالمنطقة

والعسكرية.الاقتصاديةالأهميةحيثمنالشماليةالقطية

الطبيعيةالموارد

ماقبلعصورمنذ،الشماليةالقطبيةالمنطقةكانت

000.01علىمايزيدفمنذللغذاء،مهمامصدراالتاريخ

أوروبا،فيالجليديالعصرمنالأخيرةالفترةوأثناء،سنة

،الانالإسكيمومثلأدواتهميصنعونالناسكان

الوقتفىأما.الشماليةالقطيةالمنطقةفييصطادون

علىتقعالتيهيالألمسماكصيدأماكنأفضلفإنالحاضر،

سواحلخلفوبخاصة،الشماليةالمنطقةحافةطول

والخزوناتالثرواتجذبتوكذلكوأيسلندا.جرينلاند

المنطقة.هذهإلىالناسالغنيةالمعدنية

ببطءالشماليةالقطبيةالمنطقةفيالتربةتكونت.التربة

منيحدانالثقيلوالجليدالقارسالبردلأنذلكشديد،

خلالتربةليصبحالصخرتفتتالتيالقوىمفعول

يأفيويحدث.التربةان!:،الحرارةمعتدلةالفصول

المنطقةأوالشماليةالقطبيةبالمنطقةالإنسانفيهيحفرمكان

المتجمدةالتربةمنبطبقةيصطدمالمعولأنلها،المجاورة

ماوغالبا،الدائمالجليدتسمىالتيالتربةتلك،دائمةبصفة

أماكنفيوتتكون.الأماكنبعضفيالحصىعلىتحتوي

أعماقاالصقيعطبقةتدركوأحيانا.مفتتةموادمنأخرى

القريبةالتربةالربيعفصلءدفويذيب.م003إلىتصل

.متجمدةتبقىعمقاالأكثرالطبقاتلكن،السطحمن

فيالحبميالفحممنكبيرةكمياتتوجد.ا!لعادن

وجرينلاندبهاالشماليةوالجزروكنداألاسكامنكل

وهيسالفالبارد،فيالحجريللفحممناجموهناكوسيبريا.

الشمالى.المتجمدألمحيطتمثينرويجيةجزرمجموعة

كندافيالشماليةالقطبيةبالمنطقةالمتجاورةبالمناطقوتوجد

.واليورانيومالثوريومتشملالتيالمشعةالمعادنمنكميات

أماكنفيوالنفطوالنيكلوالرصاصالحديديوجدكما

النفطيستخرجكذلكوروسيا.كنداشماليوبخاصةكثيرة

المناطقفيالحديدمنكمياتتوجدكماألاسكا.من

المناجموتنتجوفنلندا.والسويدالنرويجفيالشماليةالقطبية

الذهبوروسياوكنداألاسكامنكلفىالموجودة

القطيةالمناطقفيالقصديرمناجمتوجدكما،والنحاس

معدنمنكبيرةطبيعيةكمياتوتوجدروسيا.منالشمالية
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الشماليالقطبمناطق

الأشجار.مموفيهايشهىالتيالأرضسالشماليالحدالشجرةخط

الحدأما.الشماليةوالغا،تاطتحمدةالممطهقةب!تالماصلالحدوهو

01)الصيفىاضحارراخطيسمىمادهوالمتحمدةللمنطقةالمناحى

الحريطة.علىمبينةطالحموأوهده(،مئويةدرجات

فيوالزجاص!ال!لومنيومصناعةفىيستخدمالذيالكريوليت

جرينلاند.

المستنقعاتالمنخفضةأصسهولاتغطى.النباتيةالحياة

الشجيراتوتغطيالبحر،وحشائشبالطحالبالمليئة

أصشحر.اخطشمالىالواقعةالأراضىمعظمالقصيرة

وتشم!!.التندراانظر:بالتندرا،المناطقهذهوتسمى

الشمالية،القطيةالمنطقةفيالشائعةالأخرىالنباتات

الحجركاسرمثلالأزهارأوالحلفاونباتالحشائش

كندافيموتكون.البركفيبهاالمرتبطةوالنباتات

اشجاروتنموماسكيج.منهاالواحديسمىمستنقعات

لكنها،المناطقبعضفيلهاالمشابهةوالأشسجارالصفصاف

القطبيةالمنطقةفيوينمو.القصيرةالشجيراتعنترتفعلا

نبات007.1)مختلفنوعلهاالمجاورةوالمنطقةالشمالية

منمختلفانوعا099منيقربمابهاينموكماتقريبا(،

زهريةونباتاتوالجليجلةالخشخاشنباتوينتشرالأزهار.

الصيف.أثناءالشماليةجرينلاندفىأخرى

خطجنوبىالخضرةدائمة،المعتمةالغاباتتنمو

والصنوبر،السدر،أشجارمنأساساتتكونوهى.الشجرة

الغاباتتلكوتسمىالبتولا.أشجارمعالمهجنةوالهندم

وهناكالتايجا.الشماليةالقطبيةللمنطقةالمجاورةالمنطقةفي

هذهفيوالأشسجاروالتندرا.التايجابينمتوسطةمنطقة

منأكترترتفعأنالنادرومنبعضها،عنمتباعدةالمنطقة

وكذلك،القصسيرةالصفصافأشعجاروتختلط.أم2

دائمةالأشجارمعالروميالحوروأشسجارالبتولاأشجار

غطاءالأحيانبعضفيالرنةطحالبوتكون.الخضرة

اللأرض.فوقكثيفا

منوالكاريبوالرنةأيلحيواناتتعد.الحيوانيةالحياة

والمنطقةالشماليةالقطبيةالمنطقةفيشيوعاالحيواناتأكثر

فيالحيواناتهذهمنكبيرةقطعانوترعىلها،المجاورة

الحيواناتصائدوويقبل.الشماليةالقطبيةالمنطقةمراعي

أجلمنالخزوسموروالسنسارالقاقمحيواناتصيدعلى

والفراءبالغذاءتمدهمالتىالأخرىوالحيواناتفرائها.

والسناجب.البريةوالأرانبوالثعالبالدببةتشمل

حيوأناتمعالماءوفئراناللاموسحيواناتتتنافس

الشمالية.القطبيةالمنطقةحشاشأجلمنوالرنةالوعل

الفئرانتشبهالتيالخلوقاتهذهمنواحدزوجوبام!صان

كلعددهاويزداد.عامكلوليدمائةمنأكثرتلدأن

منكلنسلزيادةفيالدورةوهذه.أرئسنواتأوثلاث

الحيوأناتمعيشةفىتؤثرالماءوفئراناللاموسحيوان

البيضاءالبومةطيورأنكماأيضا.والإنسانالأخرى

الكائناتتأكل،الثعالبإلىإضافةالطيور،منوغيرها

عندماضخمةبأعدادشمالاالطيورهذهفتطير.الأخرى

تأكلها.لكىالماءوفئران،اللاموسحيواناتأعدادتكثر

كبيرةمجموعاتفيالثعالبتعيشالغذاءوفرةوبسبب

منللاستفادةصيدهامنالإسكيموشم!شوعندئذالعدد،

علىالماءوفئراناللاموسحيواناتوتقضىفرائها.

مضطرةالوعوليجعلمماأعدادهابمتزدادعندماالحشاش

جوعاالإسكيمومنكثيريتضورربعيدا.الانتقالإلى

مرةالدورةهذهوتبدأ.الوعولقطعانأعدادتقلعندما

وفئراناللاموسأعدادوتزدادالحشائشتنموعندماثانية

الماء.

بالقربأوالمياهعندالشماليةالمنطقةطيورمعظمتعيمش

أكثرمنالقديمالهنديالبطوطائر.غذاءهاتجدكيمنها،

العيدر،بطكذلكانتشارأ.الشماليةالقطبيةالمنطقةطيور

منمكانكلىفيمنتشرةالصفصافطرمجانوطيور

التيالاخرىالطيوروتشمل.الشماليةالقطبيةالمنطقة

السمكوآكلوالأوزالحرةالصقور،المنطقةهذهفيتقطهن

طيوركذلكوتعيش.الثلجوطائرواشمارالأسحموالغراب

الساحليةالأراضىعلىالبحروببغاءوالنوءالأوك

والحمامالنورسطيورتعيشبينماالجزر،وعلىالمنخفضة

المنطقةفيالجبالسفوحفوقالبحريوالحماموالميورز

فيالبحريةوالثديياتالأسماكولدراسة.الشماليةالقطبية

الشمالي.الملتجمدالمحيطانظر:،الشماليةالقطيةالمنطقة

منيقربماإلىالحرارةدرجاتمتوسطيصل.المناخ

فيهابما،الشماليةالقطيةالمنطقةأنحاءمعظمفىم534-

؟13(بم6ءصآممهـجمح!-لم
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أكثروتوجد.الشماليالقطبحولتقعالتيالمنطقة

تقعالتيالمنطقةفيسيبرياشرقيشمالفيبرودةالمناطق

متوسطيبلغالمنطقةهذهففي.فيركهويانسكحول

أحياناتصلإنهابلم04-ينايرشهرفيالحرأرةدرجات

عنبرودةالدرجةهذهتزدادأنالمحتملومن،م-946إلى

فىالأخرىالمناطقمعظمأما.الشمالىالقطبمنطقة

الموجودةالشماليةالقطبيةللمنطقةالمجاورةوالمغاطقسيبريا

متوسطفيبلغالوسطىوألاسكاوكنداالوسطياسيافي

المناخويكونم،-92منيقربمابهاالحرارةدرجات

منالساحليةالمناطقفياعتدالاأكثرالشتاءفصلفي

درجاتمتوسطيبلغحيث،والهادئالأطلسيألمحيطين

تلكوتتمتعم.أ-منيقربماينايرشهرفىالحرارة

يبلغحيث،الصيففصلخلالمعتدلبمنا!ذاتهاالمناطق

.م57منيقربمايوليوشصفيالحرارةدرجاتمتوسط

كلفيالداخليةالمناطقفيدفئاأكثرالصيففصلويكون

درجاتمتوممطيبلغحيثوكندا.وألاسكاسيبريامن

محطاتسجلتوقد.م641منيقربماالحرارة

،م32تبلغحرارةدرجاتالمناطقهذهفيالجويةالأرصاد

الدرجة.هذهمنوأعلىبل

الشماليةالقطبيةالمنطقةفيالشتويةالعواصفتحدث

وتمتدمنخفضا.الجويالضغطيظلحيثمنطقتينفي

واللتينالمنخفضالضغطذواتى،المنطقتينهاتينإحدى

خليجحتىالشرقيةسيبريامنإلوشيان،ضغطتسميان

ضغطتسمىوالتيالأخرىالمنطقةتغطيبينماألاسكا.

المتجمدالمحيطونصفالوسطىكندأمنطقةايسلاندا

وأوروباالشماليالأطلسيالمحيطمنوأجزأء،الشمالي

إلىالمناطقهذهفىتبدأأضىا،العواصفوتميل.الشمالية

ويامكان.الشرقيالجنوبإلىالغربىالشمالمنالتحرك

تقتربالتىالعواصفمنالناستحذرأنالأرصادمحطات

الأرصادمحطاتتزودكما.المتحدةوالولاياتكندأمن

معدويستخدمهاالتيبالمعلوماتوأيسلنداجرينلاندفي

غربيشمالفىالمتغيربالطقسالتنبؤفىالجويةالنشرات

وروبا.أ

المنطقةأجزاءمنكثيرفيالأمطارسقوطمعدليصل

فيبما.السنةفيسم25و15بينماالشماليةالقطبية

التيالكميةمنأقلالكميةوهذه.الذائبالجليدذلك

وشكون.العالمفيالكبرىالصحاريبعضفوفتسقط

فىالشماليةالقطيةالمنطقةمعظمفىوالأمطارالضباب

فيالأمطارسقوطقلةمنالرغموعلى.الصيففصل

تكونالشماليةالقطبيةالمنطقةأراضيأنإلاالشتاءفصل

كماببطء،تتبخرالمياهلأنوذلك،الأقدامتحتجدارطبة

ملائمة.غيرالسطحيالصرفظروفأن

الشماليةالقطبيةالمنطقةشعوب

وهذه.شعوبعدةالشماليةالقطيةالمنطقةفيتعيش

ابةعلىتأقلمتلكنها،متنوعةبيئاتمنأتتالشعوب

فإن،المثالسبيلفعلى.متشابهةبطرقالمنطقةهذهفي

منملابسهاتصنعالشماليةالقطبيةالمنطقةشعوبجميع

،والأسماكاللحومهوالرئيسىوغذاؤها.الحيواناتجلود

القطبيةالمنطقةسواحلعلىمعيشتهمفيالناسويعتمد

وعجولالحيتانوصيدالاسماكصيدفي-غالبا-الشمالية

فإنهمالداخليةالمناطقفييعيشونالذينأماالبحر.

الرنة.يرعونأوالبريالوعليصطادون

القطيةالمنطقةشعوبأكثرهم)الإنويت(.الإسكيمو

شمالمنفيهايعيشونالتيالقرىوتمتدانتشارا.الشمالية

ويعيش.بيرجبحرعلىسيبرياساحلحتىجرينلاندشرقي

فينسمة00177وألاسكا،فينسمة000.44حوالي

فينسمة00/35و.جرينلاندفيلسمة)0.47و.سيبريا

منالشرقيالشماليالطرففىنسمة071/و.كندا

واحدةلغةبالضرورةهيالإسكيموولغةروسيا.فيسيبريا

الإسكيمو.انظر:،الشماليةالقطبيةالمنطقةكلفي

شمالفيتعيشقبائلعدةهناكالامريكانويدز.

شبها،الهادئالمحيطغربىشممالهنودتشبهسيبرياشرقي

أحيانا--العلماءأنلدرجة،الجسمانيةبأشكالهمقويا

معيشتهمأنماطلكنالأمريكانويدز،اسمعليهميطلقون

علىويطلقالإسكيمو.معيشةأنماطكبيرحدإلىتشبه

كانوالأنهم،القدامىالسيبريينأسمكذلكالناسهؤلاء

قبائلوتشمل،طويلزمنمنذسيبريافييعيشون

.والكامتشادالوالكورياكالتشاكتشىالأمريكانويدز

تشاكتشي،جزيرةشمبهفوقالتشاكتشيشعبيعيش

منيقربماويعيشإنديجيركا،لنوالغربيالجانبوفي

يصطادونحيث،الساحلعلىمنهم3و...حوالي

البحر.وعجولالأسماك

الرنةحيواناتآخرين1(000منيقربمااستأنمي!بينما

000.8منيقربماويعيش.الرحلالبدوحياةيعيشونوهم

كامتشاتكا.جزيرةشبهفوقالتشاكتشيجنوبكورياكي

الأسماكبصيدهؤلاءبعضيقومالتشاكتشيومثل

ويعيم!.الرنةأيائلبرعيالاخرالبعضيقومبينما،والحيوأنات

منهمالكثيرونتزوجوقد.الجنوبيةكامتشاتكافيالكامتشادال

رزقهممصدرالأسماكصيدويمثل.روسياتنساءمن

الرنة.أيائلبرعيمنهمأيلايقومبينما،الرئيسي

منعدديعيق.السيبريةالشماليةالقطبيةالمنطقة

سيبريا.منالوسطىالشماليةالمنطقةفيالآسيويةالشعوب

المنطقةالياكوتمنفرد.000328منيقربماويقطن

فيالياكوتويمتلك.القدامىالسيبريينتمكلربيالتي
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الشماليةالقطبيةالمنطقةلثعوببعض

اليدوية.التقليديةالباركام!بدلأقميصاترتديالإسكيموفتياتفإحدى.الحديثةالمعيشمةأنماطالشماليةالقطميةالمنطقةشو!سال!يمشمع

لدلا-الثلجيةالمركبة-اللال!شعبمراتانويستحدم.القدبمةالطريقةعلىسالححتيقومحيتحديتمنرللىالياكوترحالأحدويعيش

التيالجليدرلاجاتبعضهمايستخدمولكن،التلحيةالزلاجاتالإس!جحومعظميستحدمكدلكالجليد.علىالزلاحةحرلي،الرلةحيوانمن

الكلا!.تجرها

!حص!!3حسص-

الاكوتمنرجلالإسكيمومنفتاة

الرنةأيائلمنرأسمليونيمنيقربماالشمالأقصى

الكلابوتربيةالرنةبرعيويقومون،آسعيويةرنةالآمعيوية

من000206منيقربماويقطن.لرزقهممصدرالتكون

الشرقيةالفروععلىالتانجوقبيلةمن000.75ادمجموع

يقربماودقطن.الرنةحيوانمنهمكثيرويردى،ينيسيلنهر

جزيرةشبهبينآ!فينينتزيأوساموييدي.00016من

رعىعلىكثيرايعتمدونوهمكولا.جزيرةوشبهتيمير

.الأسماكصيدوأيضالرزقهماكمصمدرالرنةقطعان

منعدديعيش.الأوروبيةالشماليةالقطبيةالمنطقة

منالشماليةالقطبيةالمنطقةأجزاءفيالفنلنديةالجماعات

وأ،المحدثينفنلنداسكانإلىينتمونوهم،الأوروبيةرولمميا

منزايرباني2ء.،...ادمجموعةوتعد،السوؤمى

هؤلاءيعيشالشمالأقصىففي،الجماعاتهذهأكبر

بينما.الرنةحيواناتيرعون،الرحلالرعاةحياةالناس

وأالأسماكصيدأوالحيواناتبصيدالآخربعضهميعم!!

.لتجارةا

كلفى-تقريبا-لابى04).00منيقربمايقطن

مايعدوعادة.وفنلنداواسحويد،،الشماليةأضرويجامن

يربونكانواللأنهموذلك،الرنةلحيواناتمربينالمربا

الذينولكن.ممنةألفمدىعلىالمستأنسةالرنةحيوانات

علىعددهميزيدلاالحاضرالوقتفيالرنةبرعييقومون

غيربمرزقهمبمصدرالأسماكصيدويزودهم،اللابخمس

يتحدثونوهم،صغيرةحقولآيمتلكونمنهمأعثيريناأن

الفنلندية.اللغةمنقريبةلغة

اللابقبيلةمناثنان

الشماليةالقطبيةالمنطقةاكتشاف

أقصىيصفمكتشفأول-يونانىوهو-بيثياسيعد

قدأنهبيثياسادعىالميلاد،قبلالثالثالقرنففي.الشمال

ولم.أيامستةمسافةعلىأسكتلنداشماليجزيرةإلىأبحر

الأوروبيونوكان.اسشينمئاتمدىعلىأحديصدقه

.الشمالأقصىفيالمنطقةكليغطيالجليدأنيعتقدون

الشماليةالقطبيةالمنطقةعلىيتعرفونالأوروبيونبدأ

كانالوقتذلكوفي.الميلاديعشرالخامسالقرنخلال

وأشرقيشمالفيطريقايجدواأنيحاولونالمكتشفون

السادسالقرنمنالسبعينياتوخلال.آسياغربىشمال

أنهفروبشرمارتنالإنجليزيالمكتشفاعتقد،الميلاديعشر

وقدمخطئا.كانلكنه،الغربيالشمالفيطريقاوجد

القطيةبالمنطقةمعرفتناإلىالمكتمتسفينمنكثيرأضاف

يستطعلمولكنما،طريقعنيبحثونكانوابينماالشمالية

السبعينياتوخلالناجحا.تجارياطريقايجدأنمنهمأي

وهو،هيرنصمويلأصبحعشر،الثامنالقرنمن

المحيطإلىيصلأبيضرجلأول،إنجليزيمستكشف

وفي.هدسونخليجمنالبرطريقعنالشماليالمتجمد

منفرانكلينجونالسيريقودهابعثةاختفتأم845عام

أمريكاشمالتحاريطريقإيجادمحاولتهاأثناءبريطانيا

قامام-987أء87عاميبينالفترةوفي،الشمالية

رحلةبأول-سويديوهو-نوردنشلدإريكأدولفنلز

وهوأموندسن،روالداستطاعثموآسيا،أوروباحولبحرية

الفترةفيالشرقيالشمالطريقعنيبحرأن،النرويجمن
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التجاريةالطرقبعضلكن.ام09-6أ309عاميبين

قدكانتوآسياأوروبامنكلبينتربطالتىالسهلة

طويلة.بفترةذلكقبلاكتشفت

أشخاصبدأ،الميلاديعشرالتاسمعالقرنأواخروفي

ليسالشماليةالقطبيةالمنطقةإلىالذهابالأممختلفمن

الرئيسيهدفهموكان.الاكتشافمغامرةغيرسببلأي

ماوعادة.الشماليالقطبإلىيصلمنأوليصبحواأن

المنطقةاكتشاففىالسباقكسبفيالفضلأنيعتقد

الأمريكيالبحريالقبطانإلىيرجع،الشماليةالقطية

أربعةومعهمهنسونماثيوومساعدهبيريأدوينروبرت

أبريل6فيالقطبإلىبيريوصلوقدالإسكيمو.من

بيردرششاردالبحريالقبطانوأصبح.ام909عام

القطبفوقحلقمنأولبنيتفلويدأطالمرافقوالملاح

العاموفي.م2691عاممايو9فيذلكوكان،الشمالي

إيلزويرثولينكولن،أموندسنروالدمنكلاستطاعنفسه

نأإيطاليامننوبيلىوآمبرتوالأمريكيةالمتحدةالولاياتمن

منطاد.فيالشماليةالمنطقةيعبروا

المنطقةعنالكثيرالعلماءعرفأم029عامومنذ

ونرويجيةدنماركيةبعثاتقامتحيثالشماليةالقطية

وأرسلت.الشماليالمتجمدوالمحيطجرينلاندبدراسة

البعثاتمنالكثيرإنجلترافيوأكعسفوردكمبردججامعتا

إنشاءتمثمومن.الشماليةالقطبيةالمنطقةإلىالطلابية

فتحتموقد.الشماليةبأمريكاالشماليةالقطبيةالمنطقةمعهد

القطبعبرالعالميةللتجارةالبحرتحتللغواصاتطريق

وفي.الهادئوالمحيطالأطلسيالمحيطبينيربطالشمالي

يابانىمستكشفوهويوموراناوميكانأم789عام

قامفقد.بمفردهالشمالىالقطبإلىيصلشخصأول

.الكلابتحرهازلاجةبوساطةبرحلته

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الشماليالقطبالمسكتورالإسكيحو

الحغرافيةالكشوفحرينلالدالأشنة

لأندلائمالدالجليداروالد،سنأموند

الشماليالقطيالمحيطالحيوانالردةأيل

اليورانيومالشماليةالقطيةالدائرةأدوينروبرت،بيري

ئرالطهالتمدراا

الموضوعصرعنا

الشماليةالقطبيةالمنطقةأراضي-ا

الحقيقيةالشماليةالقطيةالمسطقة

الشماليالقط!لممطقةالمجاورةالممطقةب-

الطبيعيةالموارد-2

الحيوانيةالحياة-دالتربة

المناخهـالمعادن-ب

المباتيةالحياة-ج

الشماليةالقطبيةالمنطقةشعوب-3

)الإنويت(الإسكيمو-أ

لويدزلأمريكاا-ب

السيبريةالشماليةالقطيةالممطقة-ج

الأوروبيةالشماليةالقطيةالمنطقةد

الشماليةالقطبيةالمنطقةاكتشاف-4

أسئلة

علىالحصولمنالشماليةالقطميةالمسطقةشعوبتتمكنكيمى-أ

رزقها؟

لها؟المجاورةالمسطقةعنالشماليةالقطيةالممطقةتختلفليم-2

البشرحياةفيالماءوفئراداللاموسحيواناتتؤثركي!-3

أجة؟الشماالقطيةالمنطقةفيالأخرىوالحيوالات

الش!الية؟القطبيةللمنطقةالجغرافيةالحدودتحديدطريقتيادكر4

؟يعيشونوأينالأمريكانويدز؟هممن-5

المناطقوما؟الشماليةالقطبيةالمسطقةفيالبرودةلتحديدةالمنطقةما-6

طقس؟بأد!أتتمتعالتي

الإسكيمو؟منالعظمىالعالبيةتعيشأين-7

المنحفض؟الإلوشيادوماالتايحا؟وما؟الدائمالصقيعما-8

الشمالية؟القطبيةالمنطقةفيالموحودةالثمينةالمعادنما-9

؟دكرهوم!؟الشماللأقصىوصم!أولتممتى-01

بنما.قناةمنطقةانظر:.القئاةمئطقة

برزخعبرتمتدالأرضمنشريحةبئماقئاةمئطقة

منذالأمريكيةالمتحدةالولاياتحكمتحتكانتبنما،

يربطمائيمجرىوهي-بنماقناةوتقطع.أم309عام

المنتصف،منالمنطقةهذه-والهادئالأطلسيالمحيطينبين

إبرأمهاتملاتفاقيةنتيجةبنماسيطرةإلىالمنطقةالتوقد

.أم979عامبهاالعملوتم،المتحدةالولاياتمع

اتفاقيةعلىبناءام309عامبنماقناةمنطقةأنشئت

المعاهدةتلكأعطتحيثوبنما،المتحدةالولاياتبين

منطقةعلىالدائمةالسيوةحقالمتحدةالولاياتالدولية

منالمنحةهذهتمتوقد.كم64وطولهاكمأ6عرضها

الولاياتأكملتالتيالمقترحةبنماقناةوتشغيلإنشاءأجل

التيالمنطقةاستثنتوقد.أم419عامإنشاءهاالمتحدة

بعدوفيما.وكولونببنماالانيعرفماالاتفاقيةحددتها

مادنبحيرةالمتحدةوالولاياتبنمابينالاتفاقياتأضافت

الأمريكية.السيوةتحتالواقعةالمنطقةإلىترينيدادوخليج

تغصالمنطقةكانتبنما،إلىالسيطرةتؤولأنوقبل

.المياهمن3كم271تشمل2كمأ،676

منهم،نسمة04).00حواليالمنطقةسكانعددويبلغ

هؤلاءمعظمويعمل.أمريكيونمواطنوننسمة000.36

،القناةمنطقةحكومةفيأوالأمريكىالجيشفيإماالسكان

الأمريكيةللحكومةتابعةشركةوهيبنما،قناةشركةفىأو



الأسكتلنديةالوسطىالمنطقة026

الشماليالأطلسىالمحيط

لمضسماقحا

3.ةقنا

بنماث!3لألأ6خللع

كولومبيا

؟*الكاريليال!حر

حرصحلا!ث3لا!أ

بنما

جيهرحلأ

ح!!؟

الشماليالهادئالمحيط

بنماقناةمنطقةموقع

فىالأمري!جونالمواطسونويسمى.القناةتشغيلعنمسؤولة

)زونيانز(.القناةمنطقةبس!صانالمنطقةهذه

حولوبنماالمتحدةالولاياتبينصراعاتعدةنشبت

يعتبرإذبنما،قناةمنطقةعلىالمتحدةالولايات!ميوة

5891عاميففي.دولتهممنجزءاالمنطهقةالبنميون

بحقمطالبينالبنمبنمنحشودتظاهرتأم959و

مأ629عاموفى.المنطقةأرضعلىعلمهرفعفيبلدهم

إلىحنباعلميهمارفععلىوبنماالمتحدةالولاياتاتفقت

منحت!صما.القناةمسطهقةفيمعينةمدنيةأماكنفيجنب

حيثالأجور،فيزيادةأجسمييناالسكانالمتحدةالولايات

التىتلكمنأقلأجورايتقاضونالسابة!فيالبنميونكان

نفسه.أعملالأدأءالأمريكيونيتقاضاها

،أخرىمرةشغبأحداثتفجرت،أم469عاموشي

قطعتثمو!ن.أمريكيينوأربعةبنمياعشرونفيهاقتل

نأوبعد.المتحدةالولاياتمعالدبلوما!ميةعلاقاتهابنما

إبرامأجلمنالتفاوضعلىالمتحدةالولاياتوافقت

عادت،أم309عاماتفاقيةمنبدلأجديدةاتفاقية

اللاحقةالسنواتوفيطبيعتها.إلىالدولتينبينالعلاقات

يحظلممنهاأياأنغيراتفاقياتلثلاثمسودةوضعت

الدولت!ت.بموافقة

أجرتالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

.جديدةمعاهدةإلىللتوصلأخرىمفاوضاتأسدولتانا

جديدتين،معاهدتينالدولتانوقعت،أم779عاموفي

علىالإقليميةسلطتهابنماتبسطأنعلىإحداهمانصت

علىبخماتسعيطرأنعلىالأخرىنصتكما.المنطقة

منلدءا.الصلةذاتالعسكريةومنشآتهاالقناةعمليات

الأخرىالمعاهدةمنحتوقد.أم999عامديسمبر31

.القناة)استقلال(حيادعنالدفاعحقالمتحدةالولايات

البنميينالناخبينقبلمنالمعاهدتينعلىالموافقةتمتوقد

.ام789عامالأمريكيالشيوخومجلس،أم779عام

.أم979عامالمعاهدت!تكلتامفعولسرىوقد

.ةقظبنما،:أيضاانظر

تملينمنطقةالأسكتلئديةالوسطىالمئطمة

المنخفضة.الوسطىوأراضيها)الهايلاند(أسكتلندامرتفعات

منهاجعلقدالضيقأسكتلنداخصرعلىالمنطقةووقوع

التيستيرلنجقلعةإنأسكتلندا.تاريخفيهامةمنطقة

الغزوطرقعلىسيطرتقدستيرلنجمدينةعلىتشرف

السنين.منلمئاتالشمالإلىإنجلترامنالرئيسية

مأ759عامالأسكتلنديةالوسطىالمنطهقةأنشئت

وقدلأسكتلندا،المحليةالحكومةتقسيماتإحدىلتكون

وكلاكمنتشايرستيرلنجشايرمقاطعاتمحلالمنطقةحلت

عاموفىبيرتشاير.مقاطعةمنأجزاءإليهاضمتكما

محلي.حكمذاتمقاطعةالمنطقةتعدلمأم،699

والحكومةالسكان

الجنوبيةالأجزاءفيالسكانمن%09منأكثريعيع!

توجدحيثالمنطقةفيالمنخفضةالأراضيمنوالشرقية

الصناعية.المدن

وهومهمسنويحدثهناك.المحليةالعادات

(أم31)4بانوكبيرنلمعركةالسنويةلالذكرىالاحتفال

أرضإلىالناسويسيرالإنجليز.الأسكتلنديونهزمعندما

والعشرينللرابعسبتيومأقربفيستيرلنجقربالمعركة

معركة.،بانوكبيرنانظر:يونيو.من

المنطقة،فىشعبيةالرياضاتأكثرالقدمكرة.الترويح

الأسكتلنديالاتحادفيمحترفةفرقلهاكثيرةنوادوتوجد

(،ناديان)بهاوفولكيركألووا،فيالقدملكرة

والهوكيالرجبىكرةأنكما.ومشيرلنجوستنهاوسميور

لهماالسمكوصيدالرمايةورياضةأيضا.شعبيتهمالهما

.والغربالشحالفيأهميتهما

الأسكتلنديةالوسطىالمنطقةتنقسم.المحليةالحكومة

وفولكيرك،،،كلاكمانانالمحليللحكممناطقثلاثإلى

منأكثروت!صن،مساحةالأكبر!يوستيرلئومشيرلئ!

.السكانمنأكبرعددبهاوفولكيرك.المنطقةمن08%

الاقتصاد

وفولكيركودنيبونيبردجبينالواقعةالمنطقة.التصنيع

الحديد.بتصنيعالعهدطويلتقليدلديها

نمتام(459-أم)939الثانيةالعالميةالحربومنذ

فيالبتروللاستيرادميناءأكبرلتكونجرانجماوث

منجرانجماوثإلىالزيتالأنابيبوتحملأسكتلندا.

أسكتلندا.غربيفيكلايدنهرمصبعندالواقعةفينارت

زيوتمنالعديدجرانجماوثفيالضخمةالمصفاةوتنتج

فىالبتروكيميائيةللصناعاتالجانبيةوالمنتجاتالوقود

موادإنتاجفيالمصفاةإنتاجباستخدامهاجرانجماوث

البلاستيك.ومنتجاتالاصطناعيةالألياف
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بترولمصفاةبهاالأسكتلنديةالوسوالمنطقةشرقيفيتقعجرانجماوث

.الحامالموادتوفير

منتجاتهىالهامةالصناعاتأننجدكلاكمانانوفي

التيالآخرىالمنتجاتوتشملوالتقطير.التخمير،النسيج

والمنتجاتوالأثاثالألومنيومالوسطىالمنطقةفيتصنع

الورقية.

ففي،الوسطىالمنطقةفيكبيرةبصورةتتنوع.الزراعة

تجعلوالفقيرةالخفيفةالتربةأننجدوالغربيةالشماليةالمناطق

الشرقيةالمناطقوفى.الأغناملتربيةفقطمناسبةالأرض

التربةأننجدلمشيرلنجقربالمنخفضةالأراضيفىخاصة

هيالزراعيةوالمحاصيل،للزراعةصالحةالطينيةالثقيلة

مناطقبعضفىأهميتهاوللغاباتوالكلأ.الشوفان

المنطقة.

الأسكتلنديةالوسطىالمنطقةوالمحاجر.ا!لناجمأعمال

وهذا.الحجريالوسطىأسكتلندافحمحق!منجزء

الساحلإلىالغربيالساحلقربنقطةمنيمتدالحقل

الحجريالفحمإنتاجأنإلا.الخامسةالمنطقةعندالشرقى

.الأخيرةالسنواتفيتناقصقدالوسطىالمنطقةفي

والحصباء.الرمليوالحجرالرملتنتجوالمحاجر

المنطقةفيالاقتصاديةأهميتهاتتزايد.السياحة

ستيرلنجدونبلين،كلاندر،هيالرئيسيةوالمراكز.الولمسطى

.الشمالفىتروساكص!ومنطقة

فيالحانبيةالمنتحاتع!تعتمدكيميائيةصناعاتولالمدينة.ضخمة

الحديديةالسككخطوطتربط.وا!لواعلاتالنقل

وفولكيركوجلاسجو.أدنبرةمعوستيرلنجفولكيرك

قلتوقد.للحافلاتالرئيسيانالمركزانهماوستيرلنج

.الأخيرةالسنواتفيمطردةبصورةالعامالنقلخدمات

.الإطلاقعلىعامنقلخدماتفيهاليسقرىوهناك

وأغلبالوسطىالمنطقةعبرحاجزافورثنهريكون

تعبروالجنوبيةالشماليةالمناطقتربطالتيالرئيسيةالوق

ستيرلئ.منبالقربفورثنهر

وفولكيركألووامننشرهايتمالأسبوعيةالصحف

وستيرلنج.وجرانجماوث

السطح

بكاملهاالأسكتلنديةالوسطىالمنطقة.والمساحةالموقع

الشرقيوالشمالالشمالمنويحدها،داخليةمنطقة

منطقةيحدهاوالجنوبالغربومنتيسايدمنطقة

الشرقفيقصيرةحدودالوسطىوللمنطقةستراثكلايد.

.لوثيانوإقليمفايفإقليممع

الكليةالمساحةمن3%حواليتحتلوالمنطقة

حواليالغربإلىالشرقمنالمسافةتبينلأسكتلندا.

كم.64تبلغالجنوبإلىالشمالومنكم66
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لتمعبيتهالهاالدحولعبة

ميشيت،لحيرةتحمدعند

وسطالبحيرةوتقع

الو!سطكىالمنطقة

الأسكتلسدية.

منجزءالوسطىالمنطقةفيالشماليةالمنطقة.السطح

يزيدارتفاعاالمنطقةهذهفيأ!جبالممبعةوتبلغأسكتلندا.

للمرتفعاتالجنوليأطر!افيويوجد.م009على

يمرأ!ذياللمرتفعاتالمحددالأرضيالتصدع)الهايلاند(

إلىالمنخفضةالأراضيمنطقة.الوسعطىالمنطقةوسطعبر

منالأكثرترتفعالتيأجركانيةاالتلالبعضتتخللهاالجنو

وفيتقريبا،الوسطىالمنطقةحلىفورثنهريرموي

المنطقةتقسموفينشاروآشريكاترينبحيراتنجدالشمال

البحيراتمنتيثينئنهرتقريبا.قسمينإليالوسطى

أكبركاترينبحيرةوتعتبر،فورثلن!الرئيسيالفرعويعد

الرئيسيالمصدروهي،تيثنهرعلىالثلاثالبحيرات

لمشراثكلايدمنطقةفيتقعالتيجلاممجوبمدينةللمياه

.المجاورة

أفضلالحرارةودرجةللأمطارالسنويالمعدل.المنماخ

والمعدأ!.الأخرىأسكتلنداأجزاءمعقورنتماإذاكثيرا

موجزةحقائق

ودسيسيودنيأدوواوستيراسوحرانجماوتشول!يرك!الكبريالمدن

آلر.أوثولريدح

.2ك!0262:المساحة

سمة.469762:السكانعدد

والحعةالب!ائعرالأا!!يومواواطعالحاتالتص!يع؟الرئيسيةاللنتجات

واليجوالبتروكي!يائاتوالورقوالمولادوالحديدوالأثات

الححري.الفحم.التعدين

غربفىملم092.2مابينيتراوحللأمطارالسنوي

.الشرقفيملما076منأق!!إلىالمنطقة

فيوالمعدل3!مهيينايرشهرحرارةدرجاتومعدل

.م415يوليوشهر

الوسطىللمنطقةالاستراتيجيالمو!.تاريخيةنبذة

التاريخفيرائدبدورتقومجعلهاالأسكتلندية

المنطقةفيرئيسياتحصيناالرومانبنىوقد.الأسكتلندي

والرائكلشرعشرالثالثالقرنوفي.أنطونينسورهو

بينالوسطىالمنطقةفيكثيرةحرو!نشبتالميلاديين

ضدمعركةولعسوليمالسيركمسبوقدوإنجلترا.أسكتلندا

قربمعركةفيوانهزمستيرلنججسرفيالإنجليز

معركةهىالفترةهذهمعاركأهموكانت.فولكيرك

روبرتاستراتيجيةأدتوقد،أم431عامبانوكبيرن

إلىوكذلكالأقلالعددذويجنودهانتصارإلىبروس

أسكتلندا.استقلال

هزمأم571عامالأولىمشيوارتآلانتفاضةوأثناء

قربشرفميويرمعركةفي!شيوارتإدواردجيمسمؤيدو

الإنجليزمطارديهستيوارتإدواردتشارلزوحاربدنبلين.

عالقوقد.الثانيةستيوارتآلانتفاضةأثناءفولكيركفي

لوشيرنهد.قرببال!ضهيدر،فيرويروبالشعبيالبطل

بسببالصناعيةالثورةأثناءسريعاالمنطقةاقتصادنما

ثمومنالحجريوالفحمالحديد،خاممنالمحليةالروالسب

أهميتها.السفنبناءصناعةأخذت

الصناعية؟الثورة،معركة،بانوكبيرنأيضا:ان!

ستيرلنج.
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التيالمنطقةبهايقصدالدوليةالوصايةمئطقة

للأمالتابعالوصايةمجلسإشرافتحقدولةتديرها

كاملةسلطةالإدارةعنالمسؤولالقطرويملك.المتحدة

علىبناءالمنطقةيديرحيث،الوصايةمنطقةحكومةعلى

ميثاقحددهاالتيللمبادئووفقاالمتحدةالأممعاتفاقية

.المتحدةالأم

بعدالدوليةللوصايةمنطقةعشرةإحدىإنشاءتم

كانت.ام459عامانتهتالتيالثانيةالعالميةالحرب

الإيطالية)المستعمرةالصومالالمناطقهذهتتضمن

قطراعشرأحدمنأقطارعشرةإلىبالإضافة(.السابقة

)جنوبناميبياوبقيت،الأملعصبةالانتدابتحتكانت

سيطرةتحتعشرةالحاديةالانتدابمنطقةإفريقيا(غربي

مارس21فياممتقلالهانالتحتىإفريقياجنوب

ماعدا-عشرةالإحدىالوصايةمناطقونالت.أم099

وأاستقلالها-أمريكاتديرهاالتىالهادئالمحيطجزر

منتصفبينمستقلةدولةمنجزءالتصبحصوتت

وفى.العشرينالقرنمنالسبعينياتومنتصفالخمسينيات

جزرفيالوصايةمناطقوحداتجميعنالتام869عام

عاموفيبالاو.جزرماعداذأتياحكماالهادئالمحيط

استقلالها.بالاوجزرنالتام،499

.المتحدةالأم:أيضاانظر

طبلةلفحصالأطباءيستخدمهجهازالأدنمئظار

يعستمدومصباحمكبرةعدسةمنيتكونوهوالأذ!.

بينما،الاذنطبلةبإضاءةالمصباحيقوم.بطاريةمنالقدرة

أضمعافستةالطلةحجمتكبيرعلىالعدسةتعمل

معرفةعلىالطيبالجهازهذاويساعد.الحقيقىحجمها

الالتهاباتنتيجةالأذنطبلةفيتحدثقدتغييراتأية

.والأمراض

تلسكوبينعلىيشتملجهازاثئيا!ر

يستطيعبحيثجنبإلىجنباملتصقينمتشابهينصغيرين

المنظارشيح.الاثنتينعينيهمنبأييرىأنفيهماالناظر

يأللأشياءبمالمجسمةالرؤيةاستخدامللناظرالثنائي

العمق.لرؤيةواحدآنفيمعاالعينيناستخدام

تجفشيئيةعدسةالثنائيالمنظارمنمنظارولكل

صورةت!صنالعدسةهذهالمنظور.الجسممنالضوء

الأيمنوالجانب،مقلوبةتكونالصورةهذهأنغيرللجسم

المناظيرأنواعأغلبوفي.معكوسانالأيسروالجانب

مناشيرطاقمهناك،المنشوريةالمناظيربالمممالمعروفةالثنائية

عدةعبرالضوءيسيروبعدها.الصورةيعدلأنبوبكلفي

هذه.العينمنالقريبةالعدسةإلىوصولاعدلممات

ئيلثنااالمنظارجزاءأ

ومكبرةمعتدلةصورةالناظرويرىالمكمورةتكبرالعدسات

العينية.خلالمن

الناظريمكنالشيئيةوالعدسةالعينيةبينالمسافةوتغيير

مختلفة.مسافاتعلىأجسام(البؤرةفي)التركيزتبئيرمن

حيثالضوء،تبئيروسائلفيالثنائيةالمناظيروتختلف

عجلةتدويرطريقعنالبؤرةالمركزيةالمناظيرتبئيريمكن

الأنبوبين.بنصغيرة

أكبرتكبيرأيعطيأنالمنشوريالثنائيللمنظارويمكن

مثلالأخرىالثنائيةالمناظيرأنواعمنأولممعرؤيةومجال

النوعهذاويتكون.الميدانومناطرالاوبراصالاتمناظير

منهماجاليليين،كلتلسكوبينمنالثنائيةالمناظيرمن

انظر:.عينيةوعدلممةشيئيةعدسةعلىيحتوي

عدساتالجودةعاليةالثنائيةوللمناظير.التلسكوب

حولملونةهالاتتكوينتمنعللضوءكاسرةأكروماتية

بطريقةالمناظيرفيالعدلمماتكلسطوحوتغلف.الصورة

الوهج.وتقليلالصورةوضوحلزيادةخاصة

الأولفالرقمثلاثةبأرقامالثنائيةالمناظيرأغلبوتختم

مراتعددإلىيشير-س6مثلا-س-بحرفمتبوعا

إلىيشير-35أو03مثلا-الثانيوالرقم.الجسمتكبير

الشيئيةالعدسةفإنمعينولتكبير.بالملمالشيئيةالعدسةقطر

عندماخاصةميزةوهيللعينأوضحصورةتعطيالأكبر

المناظيروتكونالإضاءةضعيفةالمنظورالجسمأعضماءتكون

جدامناسبة73*هأو863ةعليهاوالمطبوعالثنائية

التيالمساحةإلىالثالثالرقمويشير.الأغراضلأغلب

معينة.مسافةمنرؤيتهايمكن

الجزءدفحصتستعملطبيةأداةالدا!خليالمئظار

ويختلف.الجسمتجاويفأواجوفعضومنالداخلي

لمامكانيةالطبيةالتصويرأجهزةمنغيرهعنالداخليالمنظار
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المعدةمنظاريستخدمونأطباء

الأحدا!مياالحهازلفحص

المماظيرسا!وعاوهذا،الر!ى

المعدةإلىإدحالهيمكنالداحلية

)إلىوالصورة.الفمطريقعن

تمالمعدة!يتقرحاتبيىاليسار(

.المعدةممظارخلالم!رصده

أنواعوتوجد.أضحويف!اأوالعضوداخلمباشرةإدخاله

يستخدمالديالمعدةمنظارمثلأولاخليةاالمناظيرمنعديدة

لفحصيستعملالذيال!ثتعبىوالمنظار،المعدةلفحص

فيالمستخدمالمفصالوكذلك،للرئتينالحلويةالممرات

ماوعادة.المفاصلعندالصغيرةأوالضيقةالفراعاتفحص

وأ،صلبمجوفأنبوبمنالداخليةالمناظيرمعظمتتكون

للضوءناقلةأسلاكتمتدكما.بعدساتنهايتهفيمزودمرن

لبعضالداخليالسطحامتدادعلىالبصريةالأليا!تدعى

علىالضوءبتسليطالأليافهذهتقومحيثالأنابيب

نأويمكن.العدساتخلالمنبرؤيتهاوتسمحالأنسجة

وأطبيعلاجلإجراءالداخليةالمناظيرهذهمثلتستخدم

خلالمنكوابلإدخالمثلالجسماداخلجراحيةعمليات

الفحص.تحتالأنسجةمنعيناتلأخذالداخليالمنظار

المنظارخلالمنالليزرأشعةمنحزمةإدخاليمكنكما

الجسم.داخلالموجودةالسويةغيرالأنسجةلتدميرالداخلى

الهوائيةالقصبةلفحصتستعلأداةالشعبيالمنظار

الشعبيالمنظاريتكونالرئفن.داخلتتفرعالتيوالانابيب

المنظارويعتبر.والمرايابالضوءمزودةمجوفةأنبوبةمن

وهو.المستخدمةالأنواعأكثرمنالليفيالبصريالشعبي

الأليافأوالزجاجطريقعنالضوءتنق!!ومرنةرفيعةأنبوبة

الليفية.البصرياتانظر:.البلاستيكية

وأالمريضفمخلالمنالضعبيالمنظارالطيبيدخل

الطبيبالشعبيالمخظارويساعد.الرئةثمالحلقإلىأنفه

بالأشعةرؤيتهايمكنلاالتيالمصابةالمناطة!اكتشافعلى

مثلالمنظارإلىالملحقاتبعضإضافةويمكن.السينية

هذهالأطباءيستعملحيث،والفرشاةالماصةوالإبرةالملقاط

والأجساموالصديدالصغيرةالأوراملإزالةالأدوات

نسئالرئة.منعيناتامشخراجوفي،الغريبة

كتادافيافيءدفحصبىبصريجهازالعينمئظار

تشخيصالبصرواختصاصييالعيونأطباءوبإمكان.العين

لفحصالعينمنظارباستخدامبالعينخاصةكثيرةحالات

للعين.أصشاذةاالحالاتبعض

العينمنظارهما:،العينمناظيرمننوعانيوجد

علىالمباشرالنوعيحتويالمباشر.غيرالعينومنظارالمباشر

هذهوتوضع.وعدساتومرآةومنشورضوءمصدر

علىيحتويبمقبضالمرتبطالجهازمقدمةفيالأجزاء

الجزءعلىالضوءبتسليطوالمرآةالمنشورويقوم.بطارية

تبئيرمنالفاحصالعد!عاتتمكنبينماالعير،منالخلفي

للجزءمكبرةواضحةصورةرؤيةيستطيعبحيثالضوء

تفحلالمنأطبيبايحدقالعير.باطرلفحصأداةالعينمنظار

المريض.عيرليالضوءيركزبينماالع!!،ممظارليا!كمعراليمتاه
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يتألففإنهالمباشرغيرالعينمنظارأما.ال!نمنالداخلي

توضعوعدسةالفاحصرأسعلىيوضعضوءمصدرمن

مشاهدةالجهازبهذاالفاحصويستطيع.المريضعينأمام

المباشربالمنظارمشاهدتهايستطعالتىمنأوسعمساحة

أقل.بنسبةمكبرةتكونولكنها

قدهيلمولتزهيرمانالألمانيالفيزيائيالعالمكان

هيلمولتزجهازوكان.أم851سنةالعينمنظاراخترع

يميلمقبضعلىموضوعةزجاجيةشرائحثلاثمنيتألف

العينبجانبضوءمصدروضعمع54ءقدرهابزاوية

شرالخلالمنبعفالضوءويمرفحصها.المطلوب

فين!ال!نداخلإلىالضوءبعضينعكسبينما،الزجاج

.الزجاجخلالمنالعينداخلالمضاءالجزءإلى

المعدةدفحصالأطباءيستخدمهجهازالمعدةمئظار

والجزءالمريءلفحصيستخدمونهكما.الداخلمن

الأمعاء.منالعلوي

،مرنطويلمطاطيأنبوبمنالمعدةمنظاريتكون

مختلفة.تحكموأجهزةبعدلممةمزودصلبمعدنيوجزء

الأليافمنوطويلتانرفيعتانحزمتانالانبوبداخلتمتد

.الأنبوبطولعلىالبصريةالألا!تسمىالتيالزجاجية

والمريءالفمعبرالمعدةمنظارأنبوبالطبيبيدخل

الأليافحزمتيإحدىعبرالضوءوينتقل.المعدةإلى

الحزمةفيالأليافوتمتص.المعدةبجدارويصطدمالبصرية

فتتكون،المعدةجدارمنينعكسأنبعدالضوءالأخرى

عدسةإلىالضوءبانتقالالمعدةمنالمضاءللجزءصورة

العدسة.عبرالصورةالطبيبفيرى،المعدةمنظار

نزفسببلتحديدالمعدةمنظارالأطباءويستخدم

ويمكن.السرطانمرضتشخيصفىوللمساعدة،داخلي

وذلك،المعدةبمنظاروخاصةمختلفةملحقةأدواتتركيب

تسمىأورامواستئصال،والتقرحاتالأوراملتصوير

استخدامأيضاويمكنبلعها.سبقأجساملإزالةأوالسلائل،

المريءفيالأوراملتدميرالليزرأشعةتوجيهفيالمعدةمنظار

منآخرنوعويحتويالأمعاء.أوالمعدةفىالنزفلإيقافأو

.أعلاهفيصغيرةفيديوتصويرآلةعلىالمعدةمناظير

الثنائى.المنظارانظر:.الميداليالمئظار

تقومالتيالمادةبالمنظفيقصدوالصابونالمئظف

أنواعأحدوالصابون.المتسخةأوالقذرةالأسطحبتنطف

المنظفاتإلىعادةتشيرمنظفكلمةولكن،المنظفات

عنالختلفالكيميائيالتركيبذاتفقط،الصناعية

.الصابون

قوالبشمكلفيوالمنظفالصابونمنتجاتتحضر

ويمستخدم.أقراصأوسوائلأوحبيباتأوقشورأو

يغسلونحيث،أجسامهمأخسلالصابونالناس

اليوميوالاممتحمام.والمنظفاتبالصابونشعورهم

الجسمدهونيمنعكما،القذارةالوفأويمنعبالصابون

القروحالأطباءوينظفالجلد.مسامقفلمنالطبيعية

التلوثتسببالتيالجراثيملقتلبال!سابونوالجروح

.والعدوى

وصناعيةمنزليةاستخداماتوالصابونولل!نظفات

الأطباقغسلفىالمنتجاتهذهالناسويستخدم.متعددة

بأعمالوالقياموالشبابيكالأرضياتوتنظجفوالملابس

المنظفاتالصناعاتوتستخدم.متعددةأخرىمنزلية

وعلى.تلميعأوتشحيمأوتزليقوموادمنظفاتوالصمابون

الصابونالمطاطإطاراتصناعيستخدم،المثالسبيل

المستخدمةبالقوالبالتصاقهالمنعالساخنةالإطاراتعلى

المسماةالمرغوبةالصلابةدرجةالمطاطإعطاءعمليةفي

.المطاطتقسية

التىالمنظفاتعلىالمحركاتزيوتبعضوتحتوي

والجسيماتوالغبارالسخامأوالسناجإزالةعلىتعمل

ويستخدم.المحركبأجزاءتضرأنيمكنالتىالأخرى

الجلد.وترطيبالمجوهراتتلميعفيكذلكالصابون

علاياتفيالبيتخارجتتمكانتالقرىفيالصابونعشاعة

فيتستخدمكانتربماالتىالطريقةالمرأةهذهتستحدم.حديدية

عشر.التاسعالقرنلدايةفيالشماليةأمريكا
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أساسيتنطفعاملعلىوالصابونالمنظفاتوتحتوي

سطحيا.النشطالعاملأوالسطحيالفعالباسمايعرف

ترتبطجزيئاتمنسطحياالنشطةالعواملوتتركب

وتقوم.الملوثةالأشسياءفيالقذارةأوالأو!عاخبجسيمات

الأشياءخارجالقذارةجسيماتبسحبالنشطةالجزيئات

شطفهايتمأنإلىالعسيلماءفيبالوسخوتحتفظالمتسخة

بعيدا.وإزالتها

متنوعةمجموعةأوتش!شيلةالكيميائيةالصخاعةتنتج

منهالكلسطحيا،أضشطةاالصناعيةالعواملمنوواسعة

علىالمنظفاتمعظموتحتوي.مختلف!كيميائيتركيب

أخرىكيميائيةموادإلىبالإصافةسطحياالنشطالعامل

ألممهلوجعلهالتنطفعلىالمنظفقابليةتحسينبإمكانها

أساسية،بصفة،الصابونأنواعجميعوتتكون.استخداما

تحتويأنيمكنكماسطحيا،النشطةنفسهاالمادةنوعمن

العطريةالموادمث!!إضافيةم!صناتعلىوالصابونالمنظفات

التلوين.مواد-والملونات

شعلىالمزايا.منبعددالصابولىعلىالمنظهفاتتتفوق

فيبفعاليةللتنظيفبقابليتهاالمنظفاتتتميز،المثالممبيل

وليس،المعادنبعضعلىيحتويالذيالعسرالماء

فيللتنظيفالصابونأنواعمنالعديداستخدامنبالإم!ط

الصابونمنالأنواعهذهتتفاعلحيث،أجةبفعاالعسرالماء

زبدأوالصابونلجيرتعرفمادةلتكوينالأملاحامع

منإزالتهيصعبولذاالماء،فيالزبديذوبولا.الصابون

الصابونجيرويسبب.الأحرىوالأسطحالأنسجة

الترسباتأوالاستحمامحوضبحلقةيعرفما،كذلك

مثلالمنظفاتتتركولا.الامشحمامحوضحوائطعلى

بكفاءةالملوثةالمناطقتخترقأنهاكما،الترسباتهذه

المنظفاتذوبانإلىبالإضافةهذا.الصابونيفعلهمماأفضل

البارد.الماءفيأكبربسهولة

والصابونالمنظفاتتعملكيف

المتسخةالأشياءال!خرىوالمنظفاتالصابونينظف

منالتنظجف!عمليةوتتكونتقريبا.نفسهابالطريقة

الأوساخجسيماتإزالة2-،المتسخةالمادةتبليل-أ

ماءفىالأوساخجسيمات)إمساك(تعليق3منها،

بعيدا.وإزالتهاأصشطفهاأمخسيلا

النشطةالعواملأوالموادتزيدالأشياء.تبليل

الماءقدرةمنأصابونواالمنظفاتفيالموجودة!عطحيا

التوترباسميعرفمابخفضوذلكالتبليل،على

حفظعلىالسطحيالتوترويعملللماء.السطحى

إلىيؤديمماملعضبعضهامتماسكةالجزيئات

الماء.قواتتكون

الصورةفيتقريما.لفسهابالطريقةتعملوالصابوناللنظفات

السميج،خيطعلىالزيتبقعةالمنظفيهاحمالمعبرةالتوضيحية

رقيقة،طبقةحواطمكونابعيداالريتيحد!تماليمى(.)الحهة

بعيدا.ذللصبعدوالزيتالمنظ!ويشطصانيسرى(.)الحهة

الماءسطحعلىسطحياالنشطالعاملتتجفجزيئات

التوترينخفضوعندماوالانتشار.للتمددوتضطره

أكثر،بفاعليةالمتسخةالأشياءيخترقفإلهللماءأصسطحىا

فقاعاتتكوينإلىالسطحسالتوترخفضيؤديكما

الفقاعاتولكنسطحيا.النشطالعام!بفعلرغوية

المنئللتنظيف.قابليةفيتؤثرلاوالرغوة

النشطةالعواملتساعد.والقذارةالأوساخإزالة

إزالةعلىوالصابونالمنظفاتفيالموجودةسطحيا

منسطحياالنشطالعاملجزيئاتوتتركب.ايلأوساخ

الأليفالجزءأحدهما،مختلفةخواصلهمامهمينجزءين

الجزءهووالاخرللماء،ينجذبالذيالجزءأيللماء،

وتتج!الماء.منينفرالذيالجزءأيللماء،الكاره

سطحياالنشطةالمادةجزيئاتمنللماءالكارهةالأجزاء

الأجزاءمنالعديدويحيطالماء.عيرس!%خرأيعلى

،القذرةالأشياءعلىالأوساخبجسيماتللماءالكارهة

عنبعيداللماءالاليفةالأجزاءتندفعنفسهالوقتوفي

ماءاتجاهفيالقذارةجسيماتوتجذبالمتسخةالأشمياء

الغسيل.

التيالحركةأوالغسيللالةالآليالتقليبيساعد

تكسيرفىباليد،المتسخةالأشياءحكأودلكيسببها

الأجزاءوالتحريكالتقليبيساعدكما.الأوساخ

فيسطحياالنشطةالمادةجزيئاتمنللماءالأليفة

ماءإلىالمغسولةالأشياءمنالقذارةلجسيماتلحمحبها

الغسيل.

القذارةجسيماتتجذبأنبعد.الجسيماتتعليق

العامللجزيئاتالرقيقةالطقةتحافظ،الغسيلماءإلى

إبقائهاعلىالجسيماتهذهحولالملتفةسطحياالنشط

الأشياءعلىثانيةالترسبمنوتمنعهامتباعدةمنفصلة

ماءفىمعلقةالأوساخجسيماتتبقىوبذلك،المغسولة

بعيدا.إزالتهاتتمأنإلىالغسيل
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الصابونيحضركيف

وأالدهوناهىللصابونالأساسيةالمكونات

نأويمكن.بالقلوياتالمعروفةالكيميائيةالمواد2-الزيوت

النباتيةالزيوتأوالحيوانيةالدهونالصابونصناعيستخدم

معظمويستخدم.الزيتونوزيتالهندجوززيتمثل

يدعىما)غالباالصوديومهيدروكسيدالصابونصناع

أما.قلويةمادة(الكاويةالصوداأوالقلىمحلول

الصابونفيالقلويةالمادةفهوالبوتاسيومهيدروكسيد

ويستخدم.القطعأوالقوالبصابونأنواعوبعض،السائل

هماالصابونلتحضيررئيسيتينطريقتينالصابونصناع

.المستمرةالمعالجةوطريقةالغلايةطريقة

القرنمنالأربعينياتبدايةحتى.الغلايةطريقة

فيالصابونمعظمتحضرالصابونشركاتكانتالعشرين

بهذهيحضرالصابونأنواعبعضيزالولا.كبيرةغلايات

بطولفولاذيةصهاريجلذلكتستخدمحيث،الطريقة

000.45احتواءولمامكانها،طوابقثلاثةارتفاعيعادل

الأنابيبفيالماءبخارويقوم.الصابونمكوناتمنكجم

والقلويالدهنخليطبتسخينالصهريجحولالملفوفة

.ساعاتلعدة

الإماهةبتفاعلالمعروفالكيميائىالتفاعلالحرارةتثير

فىالصابونقشدةتكونإلىيؤديالذي،التصبنأو

لفصلهالصابونخليطإلىالطعامملحيضافثم.الخليط

المرحلةهذهعندويعرف،الصابونويرتفع.طبقتينإلى

محلولويبقى،الخليطأعلىإلى،الصرفبالصابون

الجليسيرولباسممعروفوالملوسائلالفائضالقلوي

الجليسيرول.انظر:.الصابونطبقةأسفل

تعرفضخمةخلاطاتفيالأخرىالمكوناتتضاف

الموادعلىالإضافاتهذهوتشتمل.الخزاناتأوبالركائز

الدعائمو(الجراثيم)قاتلاتالمطهراتوالملوناتأالعطرية

التنظيفية(.فاعليتهلتقويةالصابونإلى)تضافالحواملأو

قطعأوقضبانشكلعلىالصابونقشدةتتجمدذلكبعد

.حبيباتأوقشورهيئةعلىتصنعأو

لتحضيرالمستمرةالعمليةتنتج.المستمرةا!لعالجة

ماتعادلالصابونمنكميةساعاتخلالفيالصابون

صناعويستخدم.الغلايةطريقةبوساطةأيامفييحضر

للصدأالمقاومالفولاذأنبوبالمستمرةالعمليةفي،الصابون

وارتفاعهسم09الأنبوبقطرويبلغبالمميه.المعروف

وهومرتفعضغطعندالمضغوطالماءويضخ.م25حوالى

المميه.قمةأعلىفىم"026تبلغحرارةلدرجةمسخن

أسفلفىالساخنبفئالدهنآلةنفسهالوقتفىوتقوم

الدهنيةالأحماضإلىالدهنشحللوعندئذالمميه

المميه،أعلىإلىالدهنيةالأحماضوترتفع.والجليسيرول

.الصابونلعملالقلويمعوتخلطوتنقىمنهتزالثم

الركيزةفيالأخرىبالمكوناتذلكبعدالصابونويخلط

.حبيباتأوقشورأوقضبانهيئةعلىويشكل

قوالبهأوالصابونقطعتحضر.ا!طبونقوالب

الصناعويستخدم.والغسيلالاسشحمامفيلاستخدامها

الصابونويحضرون.الصابونقطعلعملطرقعدة

مزودةالةفىبالهواءللصابونالساخنالمحلولبمزجالطافي

إلىوضغطهالصابونبتبريدالالةوتقومتبريد.بملفات

متصل.طويلقضيبهيئةعلىالخارج

منمجموعاتعدةتقوم،أخرىطريقةوفي

قشوروضغطبخلط،بالطواحينتعرفالألممطوأنات

الطحنعمليةوتنتج.المطحونالصابونلعملالصابون

الطافي.الصابونمنأفضلرغوةيعطيجامداصابونا

الصابونقطعبعملحديثةتشطيبآلاتتقوم

ولإزالة.الأخرىبالطرقالمنتجةتلكمنأفضلبنوعية

رذاذبرشآلةتقوم،الصابونمنوالشوائبالرطوبة

ذاتأي،مفرغةغرفةفيالساخنالصرفالصابون

علىذلكبعدالجافالصابونويقطع.منخفضضغط

وحدتينأووحدةفىتغذىاوتلقمعصائبهيئة

وحداتفىالصابونإلىالعطريةالموادوتضاف.للعجن

يعرفقضيبهيئةعلىالصابونمنهايخرجثمالعجن

بالزند.

إلىالسابقةالطرقمنبأيالمحضرالصابونيقطع

ثمالحأم.بالقوالبتعرفالمطلوببالحجمصغيرةقطع

متنوعةبأشمكالالقطعبتشكيلالدمغأوالكبسآلةتقوم

القطععلىالصابونلاسمالتجاريةالعلامةطبعأوودمغ

.الجاهزة

للاستحمامالمستخدمةالجاهزةالصابونقطعتعرف

،الصابونمنالأنواعهذهوتتألف.التواليتبصابونعادة

الصابونخليطمنأوالصابونمادةمن،رئيسيبشكل

الموادهذهتعملحيثسطحيا،النشطةالصناعيةوالمواد

الأوساخحلقاتتكونوتمنعالصابونجيركسرعلى

.الاستحمامأحواضجدرانعلىالأخرىوالترلممبات

قليلةكميةعلىللروائحا!لزيلالتواليتصابونويحتوي

للجراثيم.قاتلةمادةأومطهرمن

المستخدمالصابونغالبيةتنتجوالقشور.الحبيبات

ويحضر.رقيقةقشورأوحبيباتهيئةعلىالمنزليللتنطف

منالساخنبضئالصابونالصابونحبيباتالصناع

الصابونيرلقحيث،عالتجفيفبرخأعلىإلىالركيزة

حبيباتهيئةفىتجفيفهعلىيعملالحارالهواءمنتيارفي

علىخاصمرشمحويعمل.البرجقاععلىتسقطكروية
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!ذوبحدا!لصالصا!وديحممىض،زال!جميائياتالده!مناليصى(،)الصورةالحالص،الصا!لىمصهورلعم!!تسدأالصابونقوالبصناعة

ثموم!(اليسرى)الصورة،حامقوالبإلىداطصلعدوتقيطويلةزلودهيئةعلىأ!صافاوتجمعالوسو(.)الصورة،عصائبهيئةعلىيقطع

صالود.قوالصلتصيرتكبص

فتنخلالكبيرةالحبيباتأماجدا.الدقيقةالجسيماتإزالة

تقريبا.المتماثلالحجماذاتالحبيباتفقطتاركة

منسكبهأوصبهطريهتعنالصابونقشورتحضر

إحداهمادوارت!!،فولادأسطهوانتىبينالحاويةأوالركيزة

منرقيقةطبقةتلتصةىحيث،باردةوالأخرىحارة

يقطعالأسطوانةدورانوعند.الباردةبالأسطوانةالصابون

الأسطوانةسطحمنكشطهايتمأشرطةإلىالصابون

مجففإلىالصابونأشرطةتدحلثم.لممكينبوساطة

رقيقة.قشورإلىتقطيعهاأوتكسيرهاويتم

المنظفاتتحضيركيفية

عملياتعدةعلىالتنظيفموادصناعةتشتمل

يأسطحيا،النعتمطةالموادأولآتصنع.معقدةكيميائية

كيميائية،إنتاجوحدةفيالسطحيالتوترخافضات

فيهابماالمواد،منمتنوعةمجموعةلذلكوتستخدم

والدهونالنباتيةالزيوتوكذلك،الثانويةالنفطةالمنتجات

سبيلوعلى.الصابونتحضيرفيالمستخدمةنفسهاالحيوانية

المعروفالبقردهنالصناعمنالعديديستحدم،المثال

هذهمنالأولىالخطوةفيالحيوانىالشحمأوبالودك

مإل!صحولكيميائياالحيوانيالشحميتفاعلوفيها،العملية

الهيدروجينلغازالخطوةهذهمنويعالإلناتج.الميثيلى

السائلويعالج.المهدرجالشحمكحوللإنتاجمعهليتفاعل

وينئكنبالقلوي،ذلكبعدثمالكبرتحيكبحمضأولا

الصناعي.السطحيالفعاليسمىماالتفاعل

أخرىمركباتالصناعيالسطحىالفعالمعتخلط

التبييض،موادتشملالصابونخزانأوالركيزةفي

التنظيفية،الكفاءةزيادةفيتساعدالتىوالإضافات

ومثبتات،النصاعةالاقمشةت!صسبالتيوالإضافات

تساعدالترسيبإعادةمانعاتباسمتعرفموادو،الرغوة

يعالجثم.النطفةالأشياءعلىالترسبمنالقذارةمنعفي

وأحبيباتهيئةعلىلتحويلهذلكبعدالمنظفمحلوط

سائل.منظفأوأقراصأوقشور

نفسهابالطريقةتقريباالمنظفوقشورحبيباتوتنتج

الصناعويحضر.الصابونوقشورحبيباتبهاتنتجالتي

ثمحبيباتهإلىخاصةمقوماتبإضافةالمنظفاتأقراص

المنظفاتوتحضر.أقراصهيئةعلىالخليطضغطأوكبس

الخافضةالمادةإلىمتنوعةكيميائيةمركباتبإضافةالسائلة

بقاءضمانعلىالمركباتهذهوتعم!!.السطحيللتوتر

درجةأي،العاديةالحرارةدرجاتعندسائلاالمحظف

الغرفة.حرارة

تاريخيةنبذة

حضروأينمتىأحديعرفلا.الماضيفيالصابون

قبلالسادسالقرنحواليففي.مرةلأولالصابونالإنسان

المعزدهنمنالصابونيحضرونالفينيقيونكانالميلاد

الفينيقيونالتجاربادلالأحيانبعضوفي.الخشبورماد

كذلكالسلتيونحضركما.بمنتجاتهمالصابونالسلتيين

الخشب.ورمادالحيواندهنمنبأنفسهمالصابون
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مادةبوصفهيثمن،السالفةالأزمنةفي،الصابونكان

مادةبصفتهخصائصهعلىكليةبصورةالتعرفأما.طبية

جدا.متأخروقتفيتمتفقدتنطف

)المعروفةالغالبلادفيعاشواالذينالناساستخدم

خاما.أولياصابوناأم..عامحوالىفيحاليا(بفرنسا

الصودامادةاكتشفمنأولالمسلمونالعربكان

الصمابونصناعةفيواستخدموها)النطرون(الكاوية

اكتشفالذيهوحيانبنجابروكان،الصناعىوالحرير

عبرأوروباإلىالصابونصناعةوانتقلت،المادةهذه

فىإلابريطانيافىالصابونصناعةتبدأولم،الأندلس

.الميلاديعشرالثالثالقرن

العالماكتشفالميلاديعشرالثامنالقرنوبنهاية

منالقليمحلولصنعإمكانيةليبلانكنيكولاالفرنسى

الصابونصناعةاتعساعليبلاناكتشافوتلا.الطعامملح

تقريبا.فردكلمتناولفيزهيدةبأثمانلإنتاجهوبيعه

بدأيةمعالشماليةأمريكافيالصابونصناعةبدأت

نفاياتبجمعالأفرادبعضقامحيثالتاسئكلشر،القرن

،كبيرةحديديةصهاريجفيالصابونوحضرواالدهون

كبيرةخشبيةإطاراتفيالمنتجالصابونيصبونوكانوا

تباعكانتقوالبإلىالمتجمدالصابونويقطعونليتجمد

لبيت.بيتمن

تحسيناتالصناعأدخلالعشرينالقرنبدايةومنذ

التنظيفية.وقدرتهورائحتهولونهالصابونجودةعلىضخمة

أولتطويرفيالفضلينمسبماعادة.المنظفاتتطور

الذيجونثرفريتزالألمانيالعالمإلىصناعيسطحيفعال

فىللاستخدامالمادةهذهتطويرمنأم619عامفيتمكن

يستعمللمولكنه،منتجهالصناعةواستخدمت.المنظفات

أدخلتأم339سنةوفي.خشونتهبسببالمنازلفي

مرةلأولالصناعيةالسطحيةالفعالاتعلىالمبنيةالمنظفات

والموادالدهوننقصأبطأولقد.المتحدةالولاياتفى

-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالالأخرىالكيميائية

الحرببعدولكن.المنتجاتلهذهاللاحقالتطورام(459

علىالمبنيةالمنظفاتإنتاجفيللصابونشركاتعدةبدأت

الصناعية.السطحيةالفعالات

فيالمستخدمةالمنظفاتأدتام659عامقبل

المستعملة،المياهمجاريفيتصبالتيالبالوعاتتنظيف

.المياهوجداولالأنهارعلىسطحيةرغوةتكوينإلى

السطحيالفعالعلىالمنظفاتاحتواءإلىذلكويرجع

فيكلياتتكسرلاوالتيالبنزينألكيلبسلفوناتالمعروف

وبعد،ام659عاموفي.المستعملةالمياهمعالجةأنظمة

المنظفاتصناعةطورت،البحثمنسنواتعشرمنأكثر

الذيالخطىالبنزينألكيلسلفوناتيسمىسطحيافعالآ

تامة.وبصورةبسرعةجزيئاتهتكسيرالبكتيرياتستطجع

الجديدةالمادةهذهعلىتحتويالتيالمنظفاتفإنوبالتالى

السطحية.الرغوةتكونلا

الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتبدايةوفى

بالفوسفاتالمعروفةالكيميائيةالموادأنالعلماءلاحظ

فيأسهمتقدللمنظفاتحواملأوركائزوالمستخدمة

والكيميائياتالموادهذهتدخلفعندما.المياهتلويث

زيادةعلىببساطةتعملفإنهاوالبحيراتالأنهارالأخرى

ويؤدي.بالطحالبالمعروفةالمائيةللنباتاتالتسميددرجة

إلىيؤديمماالنباتاتهذهنموزيادةإلىالزائدالتسميد

حياةيهددماوهوالماء،فيالأكسجينمدداستهلاك

وتعملموتها.إلىبالتاليويؤديالمياههذهفيالأسماك

الأنهارمياهتلويثعلىالهالكةالاسماكأجسام

الطحالب.بوساطةخانقةتصبحالتيوالبحيرات

حكوماتعملتالمشكلةهذهحلعلىوللمساعدة

مادةعلىتحتويالتيالمنظفاتبيعتقييدعلىالدولبعض

فىالفوسفاتكميةالصناعخفضوبالتالي،الفوسفات

للفوسفاتعديدةبدائلطورواكما،المنظفاتمنالعديد

.الفوسفاتمنخاليةمنظفاتإنتاجمنتمكنهم

كميةتقليلأوزيادةعلىيعملجهازالمقاومةمئظم

الجهازينظه!،المقاومةوبتغيير.الكهربائيةالدائرةفىالمقاومة

كثيرةأنواعوتستخدم.الدائرةعبرالكهربائىالتيارسريان

الراديويةالإرسالوأجهزة،الكهربائيةالمحركاتفىمنه

الكهربائية.الأجهزةمنأخرىوأنواعوالمولدات

يلف،فلزيمقاومةسلكمنالعاديالجهازولمجكون

فلزيةذراعوتلمس.عازلةمادةمنأسطوانيةقطعةحول

حركتها.أثناءلفةكل،المقاومةلفاتعبرتحريكهايمكن

عبرثم،المقاومةسلكخلالالكهربائىالتياروينساب

فيالسلكلفاتكانتوكلما.المتحركةالفلزيةالذراع

التياروقل،الكهربائيةالمقاومةزادتأكثر،الجهاز

الجهاز.يديرهاالتيالدائرةخلالينسابالذيأعهربائيا

فيهاتشتركالتيالمؤساتالإسلاميةالمئظمات

وهى:الإسلاميةالدولبعضأوجميع

الإسلامىالمؤتمرمنظمة

عضويتهافىوتضمأم079أهـ،093عامأنشئت

التالي:الجدولفيكماوهي،إسلاميةدولة52

الىولبينالإسلاميالتضامنتعزيزأهدافها.

علىوالعمل،المجالاتجميعفيالتعاونودعمالأعضاء،

الأماكنعلىوالمحافظةالدولب،،والأمنالسلامدعم

الفلسطني.الكفاحودعم،المقدسة
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الإسلاميالمؤتمرمنظمةفيالأعف!اءالدول

العامممةالإجماليالوطنيابابخ2/كمالمساحةالسكانعددالدولة

ل!كوبابمم4991)لارود000/037،3لم،..006368(م6991)نسمة7،ء.7؟..،نربيجاذأ

!نشا(م4991)ولارد948،5ء...ر...649788(م6991)سمة2333،4؟،.فيلأردا

بلكا(م4991)رولاد948،3،".....522/256(م6991)لسمة000/494،91فينسهـتافغاأ

فا،قيرا(م4991!ولارد92201ر...،...847،82(م6991)نسمة3؟060،924نيالباأ

ظبيأبومبم4991!دولار027.83،،00ر...38لا006(م6991)نسمة2لم005ر...الإمارات

صظبأم4991)رولاد919،1000/000،2360761لأ813(م6991)نسمة402لم000،66ندونيسياإ

طشقندأمأ!،4!ولارد241،12ر.،،،...004،744(م6991)نسمة32ر000،803نأوزبكس!ا

لاكمبام!4991)رولاد81723لأ...،...883532،(م6991)نسمةا!،1000/872أوغند

طهرانأم4991)رولاد0000846،10،0،000،6310161(م6991)نسحة000،370،46نإيرا

أيادإسلامم(991)4دولار55لم697000،000.565).59(م991)6نسمة03267/381".باكستافي

المنامه/م(4991!ولارد4"49600010000411م(6991)لسمة445.895البحريغ

بيجا،انبندرسريم!991)4دولار31ء79،...ر...576.5م(991)6نسمة992لم...بروناي

دكا!(م4991)دولار899.341000،000،366162م(6991)نسمة000،4491711بنغلادش!

بورتونوفوام(4199دولار459.1).262.211000.00ام()699نسمةهر056ر...بنين

وبردأوب(م4991)ولارد000،472000،000،289،2(م6991)نسمة000/826،01لموفابوركينا

أبادعشقم(41991دولار8840،0،093.898.4ء...م(191)6سمة000،062/4تركمانستاق

نقرةأم(4991!درلار200/941،،997000700لم254(م6991)نسمة854،402036تركيا

إنجميناأم()499دولار0001284.100010005331.1ام()699نسمة.000537.6تشاد

تونسأم(99)4دولار8735.1لا...،...051/461أم()699نسمة!،..0،057تونس

لبصرفيلإم!دولأر)966.3/499".،....667/267أم!)699نسمة131أهر....الجابون

7بانجولإم!)499دولار384لم..،،..،592.11أم()699نسمة01.1،لأ...جامبيا

أعبشائر3ام!9؟41دولار11064هلا...ر...174/381.2ام()699نسمة.56628ر...الجزائر

مورونىمأ991)4دولار28631000،0،0.942م(991)6نسمة000.265الصرجزر

نمحيبوتىأم(دولار)002320003000.448499ام()699نسمة006.306جيبوتي

1،ياضم()4991دولار.00024802.000000795.126ام()699نسمة.000426.18الهـسودية

داكارأم(99)4دولار0003259.4،،69100لأ272ام(99)6نسمة000/01683السنغال

الحرطوم(م4991)دولار00،267118ر...098/305،2م(6991)نسمة560،13).00انلسودا

دمشق،أم14991دولأر402،61،"..،...081،581!م6991)نسمة897241"..سوريا

،فرلتاوذم(4991!ولارد896ر.../...47/17،أم6991)نسمة4)368ر.!.لدونثسيرا

صقريشو!مأ91؟14ولارد0،736000،000،649".(م6991!نسمة8،6"00،2"لدمومالا

ولناتبي2أم(4199دولار507.2ر...،...143.1،،ام(99)6نسحة00/551.6،طاجكستان

ابغد)دمأ14991دولار000/010،42،،،250،5340(م6991)نسمة00،224،12،العرا!

صسقطم!41991دولار000.977.01لا...007603"(م991)6سحمة2لا152لأ195غمان

اكوناكريمأ1!9)4دولار.0،070313،،385754200ام(99)6نس!ة00/798/6،غ!نيا

بيساوم(4991)دولار630002000.352ر521م(6991)نسمة690/1لا...بيساو-غينيا

---أم4991)دولار42233د...!...010.72(م6991)نسمة345،098،6فلسطين

الدوحةم!4991)ولارد374711000،000،018،7(م6991)نسمة0007095قطر

كمولاأأم91!14ولارد81ر000/698لأ...003،717،2!م6991)نسمة575،71و...خستانزاكما

وفدييامأ14991دولار001537،8"،.."244،574(م6991)نسمة156731،"..الكامروق

الكويتم!4191!دولار13لا334لا.؟.لأ...818،71!م6991)نسحة908،1ر072لكوي!ا

بثككمأ14991ولارد0،528،2".لأ.."0053981(م6991)نسحة4لأ00،457كيرجسئان

ييروتم(991)4دولار51)01000،000،008لم23،م(1!!)6سمة،000،0083لبنان

لأطرابلسام()499دولار00.09.32".،"،."757.1...م()6991سممةلأء02ء0044ليبيا

مميلمأأ99)4دولار892000/000/22(م61991سمة000/552المالديفجزر

باماكومأ41991دولأر00،000،124،2"2910042،1م!6991)سسمة0007421/16-،مالي
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الأولاللىتابع

المدولة7

!اليزيا

مكصر

المغرب

موريتائيا

الشجر

ت!مجمولا

اليد!

الإسلاميالمؤكلرمنظمةفيعفاء

السكارز2عد

أم6991لمسمعة2!+،83،،.،

أم1،991ئسم!0.414.61"كا

أم1)،99تسمة2لأء6!636،كا

!أم9؟الألس!سه2،م!33"!*!

!أم1،9،ئعسم!؟386/9،"،

أامألأ،9نسمه1*لا*33،هـ،""

أم1،9،1فسع!1لأ/،!.ر""،

كم2لمحةالمسا

3؟9*7ء8

9/*.2لا!!"

17،و8""

\ء*3!،3ة*

لمأدلأ،2!""

239لالا68

!،"،257

الإجثاليىايوطنيالئايخ

!ما؟49)دولار-،"/،لأ4/

أم4991!دولار4،،59"،

!م4991دويلأهـ!3،ء33،/

!م991طا)د،ي!ر1،!36/

أم91!4!د،لار1،"04!

أم41191درلار؟9919ء"

أم1!،4)دولأ!كى/288،

العاحممة

لأصبوركوإلا

الدأهره

الوباط

ئوإكشوط7

ئيامي

أبوجا

صتعاء

وعدمالأعضاء،الدولبنالتامةالمساواةمبادؤها.

سيادةواحتراملبعضها،الداخليةالشؤونفىالتدخل

،المفاوضاتواستخدام،دولةكلأراضيووحدةواستقلال

.المشكلاتلحلوسائلوالتحكيموالتوفيقوالوساطة

الإسلامى،القمةمؤتمر:منتتكون.الرئيسيةأجهزتها

للمنظمة.العامةوالأمانة،الخارجيةوزراءومؤتمر

الدولورؤساءملوكمنيتكونالإسلاميالقمةمؤتمر

للمنظمة.العلياالسلطةوهو،والحكومات

فيالخارجيةوزراءمنيتكونالخارجيةوزراءمؤتمر

السياساتتنفيذومتابعةمناقشةومهمتهالأعضاء،الدول

الماليةالتقاريرومراجعة،الإسلاميللمؤتمرالعامة

والأمناءالعامالأمينوتعيين،عليهالمعروضةوالاجتماعية

ين.المساعد

الدولبينالاتصالبتأمينتقومللمنظمةالعامةالأمانة

بينها،المعلوماتونشرالتسهيلاتوتقديمالأعضاء،

القمة،عنالصادرةالقراراتتنفيذمتابعةإلىبالإضافة

والقمة،الخارجيةوزراءمؤتمريلاجتماعاتوالإعداد

السعودية.العربيةالمملكة-جدةومقرها

هم:المنظمةعلىأمناءسبعةتعاقبوقد

م7391-0791)ماليزيا(عبدالرحمنتنكو-أ

مأ759-7491)مصر(التهامىحسن2-

ما-1979ء79)السنغال(جايكريمأحمد3-

ما849-9791)تونس(الشطيالحبيب-4

-اء89)باكستان(بيرزادةالدينشريفسيد5-

.ام889

ما699-9891)النيجر(الغابدحامد6-

-ام699)المغرب(العراقيعزالدين7

عامأنشئتالدوليةالإسالصحميةالعدلىمحكمة

لمنظمةرئيسيقضائيجهازوهيام،819اهـ،104

المعروضةالقضائيةالدعاوىفيللن!،الإسلاميالمؤتمر

تفسيرإلىبالإضافة،الدولبينالخلافموضععليه

هىالإسلاميةوالشريعة.الثنائيةوالاتفاقياتالمعاهدأت

ذلك.فيالرئيسيالمصدر

والإعلاميةالاقتصاديةوالمنظماتالمؤسسات

والثقافية

أهـ،593عامالبنكتأسس.للتنميةالإسلاميالبنك

للدولالاجتماعيوالتقدمالاقتصاديةالتنميةدعملهدف

الشريعةلمبادئوفقاالإسلاميةوألمجتمعاتالأعضاء

اللإسلامية.

عامتألست)إيانا(.الإسلاميةالأنباءوكالة

،الإعلامميدانفيوثيقةعلاقاتإيجادبهدفأهـ،093

الدولفيالانباءوكالاتبينالفنيالتعاونوتطوير

الإسلامي.المؤتمرمنظمةفىالأعضاء

عامتأسست.الإسلاميةالدولإذاعاتمنظمة

وتعميق،الإسلاميةالمبادئنشرإلىوتهدفهـ،أ593

بينالتعاونوتنميةالإسلاميةالشعوببينالأخوةروح

الفنيةللمجالاتوالدوليةالإسلاميةوالمنظمات،الهيئات

اللإذاعي.الميدانفي

عامتأسست.والصناعةللتجارةالإسلاميةالغرفة

والتجارةالصناعةوتشجيعتطويرأهدافهاومنهـ،أ593

بينفيماالمشتركةوالمشروعاتالاستثماراتوتشجيع

الإسلامي.المؤتمرمنظمةفيالاعضاءالدول

عامتألست.الإسلاميةوالمدنالعواصممنظمة

والمدنالعواصمبنالتعاونتطويرأهدافهاومنهـ،ا893

وتشجيعه.اللإسلامية

عامتأس!البواخر.لمالكىالإسلامىالاتحاد

الدولجهودوتوحيدتنسيقأهدافهومنهـ،أ104

ويسعى،البحريةالشركاتبينالتعاونلتحقيقالأعضاء

بالإضافةالأعضاء،الدزلبينالبحريالنقلتطورلتحقيق

نقلبشبكةالأجنبيةوالدولالإسلاميالعالمربطإلى

متكامل.بحري
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والثقافةوالعلومللتربيةالإسلاميةالمنظمة

أهمومنأهـ،!93عامالمنظمةتأسست)إيسيس!كوا.

المؤتمرمنظمةفيالأعضاءالدولبينالتعاونتقويةأهدافها

العلمي.والبحثوالثقافةالتربيةميادينفىالإسلامي

جميعفيالتعليممناهجمحورالإسلاميةالثقافةوجعل

عاممؤتمرمنالإداريجهازهاويتكون.ومستوياتهمراحله

.عامومديرتنفيذيومج!س

الإسلاميالعالمرابطة

إسلاميةمنظمةوهيأهـ،381عامالرابطةتأسعست

حكومية.غيردولية

وتعاليمهمبادئهوشرخالإسلامتبلئدعوةأهدافها.

والأفكارللتياراتوالتصدي،عنهالشبهاتودحض

الإسلامية.القضاياعنوالدفاع،الهدامة

العامالإسلامىالمؤتمرمن:يتكون.التنظيمىهيكلها

أحامةاوالأمانةللمساجدالأعلىاوالمجلسالتأسيسيوالمجلص

للرابطة.

اشالطة.فيتشريعيةهيئةأعلىالعامالإسلاميالمؤتمر

منعضوا55عضويتهفىيضماالتأسيسيالمجلس

الإسلامي.العالمفيوالمفكرينالعلماء

التيالرئيسيةالهيئاتمنللمساجدالأعلىالمجلس

الرابطة.مظلةتحتتعمل

قراراتتنفيذعلىتشرفللرابطةالعامةالأمانة

مساعدينأمناءمنالعامةالأمانةوتتكونالتأسيسيالمجلس

العربيةالمملكة-المكرمةمكةومقرها،كبيرةإداراتوعشر

ية.السعود

الإسلاميللشبابالعالميةالندوة

ذاتعالميةإسلاميةهيئةوهيهـ،أ293عامتأسست

المسلم.الشبابلخدمةمستقلةاعتباريةشخصية

الشعوروتعميق،الإسلاميالفكرخدمة.أهدافها

أفكاروتصحيح،ر!عولهوسنةالدهب!ضاببالتمسكالديني

مجالاتفيوالتنسيقوالتعاون،المسلمالشبابواتحاهات

ال!دمملامي.النشاط

والأمانةالعامالمؤتمرمن:يتكونالتنظيمى.هيكلها

العامة.

ويتكون،الندوةفىالأعلىالجهازوهو.العامالمؤتمر

عددإلىبالإضافة،العامةالأمانةوأعضاءالعامالرئيسمن

وغيرأحشبابيةاالمنظماتفيالعاملينالأعضاءممثليمن

الشبالية.

لأعمالالتنفيذيالجهازوهو.العامةالأمانة

الاجتماعقراراتتنفيذعلىوالمشرف،الندوة

السعودية.العربيةالمملكة-الرياضومقرها،العام

بالسودانالإسلاميةالدعوةمنظمة

أهـ،004عامتأسعستحكوميةغيرإسلاميةمنظمة

غيرأوساطفيوشريعةعقيدةالإسلامنشرأهدافهامن

فكرياوتطويرهاالمسلمةالجماعاتوتوجيه،المسلمين

والأمانةالأمناء،مجلعه!من:جهازهاويتكونوثقافيا.

(.التنفيذي)المكتبالخرطومومقرها.العامة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلامىالمؤتمرممظمةليالأعضاءاسدولاتمتارإلىالرحوعمم!ش

الموسوعة.!يومقالاتهاالإسلامىالعالمورالطة

الموضوععناصر

الإسلاميالمؤتمرمنظمة-ا

أهدافها-أ

مادؤها-ب

الرئيسيةأحهرتها!

والثقافيةوالإعلاميةالاقتصاديةوالجطماتالمؤسسات-2

اطتمميةال!سلاممطاصكا-أ

ال!سلاميةاالأداءوكالة-ب

الإسلاميةالدولإداعاتمهصمةا-ج

والصماعةللتجارةالإسلاميةالعرفة-د

الإسلاميةوالمددالعواصمممطمةهـ-

المواحرلمالكىاللإسلاميالاتحاد-و

والثقافةوالعلومللترلمجةالإسلا!يةالمحطمة-ز

ال!!لامي.العالمرابطة-3

أهدالها

أضنظجمياهيكلها!

للشبابالعالميةالندوة-4

أهدافها-أ

التحطجميهيكلهاهـ-

بالسودانالإل!لاميةالدعوةمظمة-5

وهيئاتومجال!مؤسساتالخليجيةالمنظمات

فيالأعضاءالخليجيةالعربيةالدولفيهاتشتركووكالات

ىوللي:وهىالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلس

الخليجىالتعاونمجلس

دولمنأعضاؤهويتكون.أم819عامالمجلستأسس

البحرين،،المتحدةالعربيةالإمارات:التاليةالعربيةالخليج

الكويت.قطر،،عمانلعملطة،السعوديةالعربيةالمملكة

الدولبينوالتكاملالتنسيقتحقيق-ا.أهدافه

شعوبها.بينوالصلاتالروأبطتعمية!2-الأعضاء.

دفع4-.الميادينمختلففيمتماثلةأنظمةوضع3-

الصناعةمجالاتفى،والتقنيالعلميأتحقدماعجلة

وتشجئ،والحيوأنيةالمائيةوالثرواتوالزراعةوالتعدين

.الخاصالقطاعتعاون



فيعقدالذيالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسقمةاجتماعمنجانب

الأعلىالمجل!أمن:ويتكون.التنظيمىهيكله

العامة.ال!مانة3-الوزاريالمجلس2-

ويتكون.للمجلسالعلياالسلطةهو.الأعلىالمجلس

تسويةهيئةذلكفيولمجبعهالأعضاء.الدولرؤساءمن

لكلاللأعلىالمجلسقبلمنالهيئةتشكيلويتم،المنازعات

المجلسمهامومن.الخلافطبيعةحسبحدةعلىدولة

المجالاتفىوالقوانينوالأنظمةالسياساتإقرأرالأعلى

ويجتمع،عليهالمعروضةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

المجلسعواصمإحدىفىعامكلواحدةمرةالمجلس

العست.

منأوالخارجيةوزراءمنيتكونالوزاريالمجلس

التوصياتورفعالسياساتاقتراحويتولى.عنهمينوب

بينوالتنسيقالتعاونتطويرإلىتهدفالتيوالمشاريع

يلزمماواتخاذ،المجالاتمختلففيالاعضاءالدول

للوزراءالتوصياتتقديممع،وتوصياتقراراتمنبشأنها

مجلسقراراتبوضعالكفيلةالسياساتلرسمالختصين

واحدةمرةالوزاريالمجلسويجتمعالتنفيذ.موضعالتعاون

اللأقل.علىأشهرثلاثةكل

المشاربوالدراساتإعدادتتولى.العامةالأمانة

دولبينالمشتركللعملوالتنسيقبالتعاونالخاصةوالخطط

تنفيذومتابعةالدوريةالتقاريرإعدادذلكفيبما،المجلس

وأ،الوزاريةاللجانمنالصادرةوالتوصياتالقرارات

.أم!!4هـ،أ415عامالبحرين

فيالعامةالأمانةوتضم.الأعلىوالمجلسالوزاريالمجل!م!

السياسيةالمجالاتفيرئيسيةقطاعاتستةجهازها

والاقتصاديةوالقانونيةوالإعلاميةوالأمنيةوالعسكرية

.المعلوماتومركزوالإداريةوالماليةوالاجتماعيةوالثقافية

للمجلسالعامالأمينمنصبعلىتعاقبوقد

الاتية:الشخصيات

مأ-399ا819)كوشي(بشارةيعقوبعبدالله-أ

ما-699ا399)إماراتي(القاسميسلطانبنفاهم2-

-أم699)سعودي(الحجيلانإبراهيمجميل3

والثقافيةالتربويةوالهيئاتالمنظمات

المشتركةوالإعلامية

.أم779عامالمكتبتأسس.العربيالتربيةمكتب

التعاونمجلسفيالأعضاءالدولعضويتهفيويضم

جوانبوتطويرتنميةأهدافهومن.العربيةالخليجلدول

فىالثقافىالفكرأنواعبكافةوالاهتمام،الختلفةالتعليم

الإسلامية.بالثقافةيتصلماوخصوصا،المشتركةالدول

والتطبيقي،التقنيالعلميالبحثتدعيمأيضاأهدافهومن

التعليممؤسساتبينوالتكاملالتنسيقتحقيقعلىوالعول

والجامعي.العام

يتكونالذيالعامالمؤتمر-امن:المكتبجهازيتكون

الأعضاء.الدولفيوالمعارفوالتعليمالتربيةوزراءمن
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التربيةوزاراتوكلاءمنيتكون:التنفيذيالمجلس2-

للمكتبالعامالمدير3-الأعضاء.الدولفيوالتعليم

والعلمى.والثقافيالتربويالمجالفيإداراتعدةوتتبعه

إطارفيتعملالتيالأجهزةمنالعديدالمكتبيتبع

وهى:المكتبيضعهاالتىوالمشاريعوالبرامجالخطط

الكويت"ومقره،اكتربويةللبحوثالعربيكزالمر

مجلس،البحريندولةومقرها،الخلئالعربيجامعة

العالي.التعليما

الخلئالعربيةلدولالتعاونمجلممىإطارفيالمكتبويعمل

مإلمجلس.مشتركوبتنسية!

.أم769عامتأسست)وأخ(.الخليجأنباءوكالة

سلطنةماعداالتعاونمجلسدولعضوسهافيوتضم

لأسرع،العالميالعامالرأيتعريفإلىوتهدف،عمان

وقضاياهاالعربيالخليجمنطقةبأحداثوأيسرهاالطرق

وتطهلعاتها.وإنجازاتها

ما676عامتأسست.البرامجىالإنتاجمؤسسة

أضعاونامجلصردولعضويتهافيوتضم،أصكويتاومقرها

إذاعيةبرامجإنتاجأهدافهاومن.الخلئالعربيةلدول

المنطقة.لشعوبالمميزةالسماتتبرزكةمشتروتلفازية

.عامومدير،إدارةمجلصمنوتتكون

ومقرهام819عامتأس!.الشعبيالتراثمركز

قاموقد،التعاونمجلمه!دولعضويتهفييضمقطر،دولة

وقدالأعضاء.الدولمنموقعةاتفاقيةعلىالتأمحيس

الخاصةواللوائحالأنظمةإعدادمهمةالاتفاقيةهذهأوكلت

ممثليمنمكونإدارةمجلسإلىالمركزفىالعملبسير

بالتراثيحيطماكلإلىالمركزيهدفالأعضاء.الدول

الوسائلواتخاذورعايةوتحقيقوتدوينجمعمنالشعبي

ذلك.بتحقيقالكفيلة

متفاوتة.بأنصبةالدولعلىمقسمةالميزانلة

أه!اومنأم77!عامتأس!الخليجتلفازجهاز

التلفازحقلفيالأعضاءالدولإمكاناتتطويرأهدافه

.عامومدير،إدارةمجلسمنويتكون

الاقتصاديةوالهيئاتالمؤسسات

ومقرهأم،ء79عامتأسه!.الدوليالخليجبنك

أهممن.التعاونمجلسدولعضويتهفيويضما،البحرين

الأعضاءبالدولالخاصةالمشارئالاقتصاديةتمويلأهدافه

الامستثماري،المصرفيالقطاعفيالمتبعةوالشروطبالأس!

والجمعيةالتنفيذيةواللجنةإدارةمجلس:منالبنكويتكون

العامة.

تأس!.والزراعةوالصناعةالتجارةغرفاتحاد

فيويضم،الدماممدينةومقره،أم979عامالاتحاد

جهوددعمأهدافهأهمومن.التعاونمجلسدولعضويته

فيأضعاونامجلسدولاقتصادياتبينأضنسيقواالت!صامل

ويتكون.والخدماتوالزراعةوالصناعةالتجارةمجالات

.العامأاللأمينوااللاتحادمجلصمن

عامتأ!سست.الصناعيةللاستشاراتالخليجمنظمة

مجلسدولعضويتهافىوتضم.ق!إومقرهاام769

الفنيوالتعاونالتنسيقأهدافهاأه!اومن.التعاون

القائمة،الصناعيةوالمؤسساتالشركاتبين،والاقتصادي

منوتتكونلها.الفنيةالمشوراترالمقترحاتوتقديم

عامة.وأمانة،إدارةمجلس

والصحيةالاجتماعيةوالهيئاتالمنظمات

والشؤونالعملوزراءلمجلسالتنفيذيالمكتب

دولةومقره،ام789عامالمكتبتأس!.الاجتماعية

ومن.التعاونمجلسدولعضويتهفيويضمأجحرين،ا

والبرامجوالمشروعاتالدراساتإعدادالم!صتبأهدافأه!

فىوالإسهاموالعملالاجتماعيةنالشؤرالأتمجافي

ويتكونالأعضاء.الدولفيالاحتماعيةالتنميةتحقيؤ!

والشؤونالعملوزراءمجلس-أمن:الم!صتب

فيإداراتعدةوتتبعه،التنفيذيالمكتب2-.الاجتماعية

والعمالية.الاجتماعيةالمجالات

عامالمكتبتأسس.الصحةلوزراءالتنفيذيالمكتب

ومن.التعاونمجلسدولعضويتهفيويضم.أم769

الدراساتوإجراءوالتعاونالتنسيقتحقيقأهدافهأهم

بينالصحيةالخدماتمجالفيوالمشاريعالبرامجواقتراح

بدولالصحةوزراءمؤتمرمنويتكونالأعضاء.الدول

.التنفيذيوالم!ضب،التعاونمجلس

الموضوععناصر

الخليجيالتعاونمجلس-أ

أهداده

التحظي!هيكله!-

المشتركةوالإعلاميةوالثقافيةالتربويةوالهيئاتالمنظمات-2

العربىالتربيةم!ص!

الحليحأدباءوكالة-ب

اضامحيالإلتاخمؤسسة-ج

الشصياكراتامركر-د

الخليحتلمارجهارهـ

الا!صاديةوالهيئاتالمؤسسات-3

اررولياالحليجدك-أ

والىراعةوالصاعةالتجارةعرداتحاد-!

الصحاعيةللاستشاراتالحليحمحظمةح

والصحيةالاجتماعيةوالهيئاتالمنظمات-4

الاحتماعيةوالشؤونالعملوزراءلمجلسالتمفيديالم!ضص-أ

الصحةلورراءالتسميديالمكتصب
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واتحاداتومجال!مؤسساتالعربيةالمنظمات

وهي:العربيةالجامعةفىالأعضاءالدولفيهاتشترك

العربيةالدولجامعة

.أم459مارس22فيميثاقهاتوقيعبعدأنشئت

وهي:العربيةالدولعضويتهافيوتضم

العراقحإل!الأردنإ!

فلسطين!المتحدةالعربيةالإمارات!

قوبمإ:البحرينفيإص

الكويتء3تونس!

لبنانأ!فيئرالجزاإ:بم

ليبيا-+لقمراجزر"

مصرإئفيجيبوتي3إفي

السعوديةالعربيةالمملكة-!عمانسلطنةفي)ء

المغربيةالمملكةطبالسودانةال!

نياموريتا؟،خسوريا-إل!

ليمنا!للصومااط!

الأعضاء.الدولاستقلالصيانةا-أهدافها.

معالتعاون3-.العربيينوالأمنالسلامعلىالمحافظة2-

العربيالتعاونتحقيق-4.الدوليةوالمنظماتالهيئات

المجتمعمصالحفيالنظر5-وثقافيا.واجتماعيااقتمماديا

العربي.

الجامعة.مجلسأ-:يشملالتنظيمى.هيكلها

العامة.الأمانة3-.الدائمةاللجان2-

الدولجامعةفيسملطةأعلىالجامعةمجلس

الجامعة.فىالمشتركةالدولممثلىمنويتكونالعربية

بينوالتعاونالتنسيقبمهمةلتقومأنشئتالدائمهاللجان

الأعضاءالدولفيالختصةوالجهاتالعامةالأمانةأجهزة

والقانونيةوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالمجالاتفى

اللجنة،السياسيةاللجنة:هىاللجانوهذه،والإعلامية

اللجنة،الاجتماعيةاللجنة،الثقافيةاللجنة،القانونية

حقوقبانتهاكاتوتعنى،الإنسانحقوقلجنة،الإعلامية

المحتلة.العربيةالأرأضيفىالإنسان

ويتكون.الجامعةنشاطتنظيمتتولىالعامةالأمانة

والاقتصاديةالسيامحيةالمجالاتفيإداراتعدةمنجهازها

والإعلامية.والصحيةوالاجتماعية

المنظماتجمعبالتنسيقولجانهاالجامعةإداراتوتعمل

مدىعلىولجنةإدارةكلنشاطويعتمد،المتخصصةالعربية

العربية.الدولجامعةانظر:.المتخصصةالمنظماتبهتقومما

المشتركالعربىالدفاعمجلس

منويتكون،أم059عامأبىهـيل13فيالمجلسأنشىء

ومنالأعضاءالدولفيالدفاعووزراءالخارجيةوزراء

تنفيذكيفيةعلىبالإشرافويختص.عنهمينوب

منالمجلسويتكون.المشتركبالدفاعالمتعلقةالالتزامات

الاستشارية.الهيئة.الدائمةالعسكريةاللجنة:التاليةاللجان

الأجوةمنواحدوهو.الموحدةالعربيةالعسكريةالقيادة

وواضح.مستمربشكلمهامهابممارسةتقملمالتي

والاجئماعيالاقتصاديالمجلس

الختصينالوزراءمنويتكون،أم059عامأنشىء

العربيةالدولجامعةأغراضتحقيقومهمته.الخارجيةووزراء

الموافقةأيضااختصاصاتهومنبها.لمجصلوما،الاقتصادية

أعمالومتابعة،الجديدةالمتخصصةالمنظماتإنشاءعلى

الجامعة.أهدافضمنويعمل،الحاليةالعربيةالمنظمات

المتخصصةالعربيةالمنظمات

تعملالمتخصصسةالحربيةالمنظماتمنعددهناك

ومنالعربيةالدولجامعةأهدافوضمن،مستقلةكهيئات

:المنظماتهذه

حكوميةغيرإقليميةمنظمة.العربيةا!لدنمنظمة

شمؤونفيمتخصصة،الكويتمدينةالدائممقرها

مارس15فىتأسحست.العربيأ!طنافيوالمدنالبلديات

نهايةحتىبهاالأعضاءالمدنعددبلغ.أم679عام

مدينة.317،أم839

العربية،المدنبينالخبراتوتبادلالتعاونرعايةأهدافها

العربيةالمدنهويةعلىالحفاظ.الخدماتمستوىورفع

واقعهامنالشاملالتخططأسلوباعتمادوتراثها.

تنمية.والبيئى،والثقافي،والاجتماعي،ألاقتصادي

تطويرعلىوالعملوالمحليةالبلديةالمؤسساتوتحديث

البلدية.والنظمالتشريعاتوتوحيد

الدائموالمكتبالعامالمؤتمرمنيتكونالتنظيميهيكلها

المدنتنميةصندوقهيمؤ!سساتويتبعها،العامةوالأمانة

المدنمنظمةوجائزة،المدنلتنميةالعربيوالمعهد،العربية

العربية.

ويهدف.م7291عامتأس!.العربيالبريداتحاد

دبي.ومقرهالاتحاد.دولبينالبريديةالعلاقاتتوثيقإلى

واللاسلكية.السلكيةللمواعحلاتالعربيالاتحاد

الاتحادتخصصمجالفيللتعاونام579عامتأسس

بغداد.ومقره

،ام969عاموتأس!.العربيةالدولإذاعاتاتحاد

العالميالعامالرأيوتعريفالأعضاء،الدولبينللتعاون

تونس.ومقره،العربيةلالقضايا

عامتأس!.العربيةالاقتصاديةالوحدةمجلس

الأموالانتقالحريةتحقيقإلىويهدفأم،469

.عمانومقرهالأعضاءالدولبينوالأشخاص
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مأ69!عامتأسست.الإداريةللتنميةالعربيةالمنظمة

الإدارةمجالفيالإداريةالعلومتقدمعلىالعملوهدفها

.عمانومقرهاتطويرها،وسبل،العامة

عامتأسست.والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة

ومقرهاتخصصها،مجالاتدعموهدفها،أم079

تونس.

وتهدفأم،72!عامتأسست.العربيةالعملمنظمة

.القاهرةومقرها،والعمالالعملأوضاعوتطويرتحسينإلى

عامتأسست.الصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمة

العربية.الصناعةوتقدملتطوير،أم089

عامتأسست.والمقاييسللمواصفاتالعربيةالمنظمة

للمواصفاتقويةمؤسساتتأسيسالىتهدف،ام689

.عمانومقرها،ذلكفيوالمساعدة،والمقاييس

عامتأس!.العربيةللدولالمدنيالطيرانمجلس

باط.أاومقره،المدنيالجويالنقللتطهويرأم679

والاجتماعى.الاقتصاديللإنماءالعربىالمندوق

الإنماءمشروعاتتموي!!إلىويهدفأم،719عامتألسر

ال!صيت.ومقره،والاقتصاديالاجتماعي

)أوابك(.للبترولالمصدرةالعربيةالأقطارمنظمة

فىالأعضاءالدولبينللتعاونأم979عامتأسمعت

ومقرها،وإنتاجه،وأسعاره،البترولمجالفيالمنظمة

الكويت.

عامتأسستالاستثمار.لضمانالعربيةالمؤسسة

حالةفيالعربالمستثمرينتأمينإلىوتهدف،أم759

الكويت.ومقرهائر،الخسا

مأ729عامتأسست.الزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمة

.الخرطومومقرها،والزراعيةالطبيعيةالمواردلتنمية

ويهدف،أم779عامتأسع!.العربيالنقدصندوق

ألوظبي.ومقرهالأعضاء،للدولالماليالوضعا!شقرارإلى

عامتأسست.البحريللنقلالعربيةالأكاديمية

الشارقةومقرها،البحريةالملاحةلتطويرأم759

.بالإمارات

والأراضىالجافةالمناطقلدراسةالعربيالمركز

المائيةالمصادردراسةوهدفهام،719عامتألسر.القاحلة

ومقرهوالصرفالريطرقأفضلودراسة،الجافةللمناطق

دمشق.

تأس!إفريقيا.فيالاقتصاديةللتنميةالعربيالممرف

الحرطوم.ومقرهالإفريقيالعرليأضعاونالدعمأم175عام

العربالوزراءمجالس

مجالسمنعددالعربيةالمنظماتجانبإلىويوجد

العربيةالجامعةتتولىأو،العامةأمانتهالهاالعربالوزراء

الشؤونووزراءالعربالداخليةوزراءمثلأمانتها،

ووزراءالبيئةووزراءوالرياضةالشبابووزراءالاجتماعية

للمجالاتهذهالوزراءمجا!تكونت.وغيرهمالصحة

هذهلكثرةونتيجة.متخصصةمنظماتلهايوجدلاالتي

قبلمنتقويميةلدراسةخضعتفقدوالمجالسالمنظمات

منعدداتشهدأنويتوقع،والاحتماعيالاقتصماديالمجلس

لفعالياتها.المستمرةللمراجعةنتيجةالتغيرات

الموضوعصرعنا

العربية.الدولجامعة-أ

أهداشها.-أ

التسطيحي.هيكلها-ل!

.المشتركالعربيالدفاعمجلس-2

والاجتماعي.الاقتصاديالمجلس-3

المتخصصة.العربيةالمنظمات-4

العرلية.اطدلىممظمة

.يأ!رايدضادتحاالى

واللاسلكية.الس!جةللمواصلاتاحعرلياالاتحاد-ح

أحرسة.اأرر:لاإداعا!اتحاد

العرسية.الا!تصاديةأسحدةامحلممهـ-

الإدارية.للتمميهالعرليةالممظمات-و

.والعلوموالثقادةللتربيةالعربيةالممظمة

العربية.العولمحظمةح

الصساعية.للتمميةالعرسيةالمنظمة-ط

والمقاييس.للمواصفاتاحرسةاالمسظمة-ي

العرية.للدولالمدلىالطيرالىمحلس-ك

والاحتماعي.الاقتصاديللإنماءاعرياالصمدوق-ل

)أوابك(.للبترولالم!درةا!ربيةاالأقطارممظمة-م

الاستتمار.لصمانالعرليةالمؤ!سة

الرراعية.أحلتمميةالعرليةالممطمة-س

العرلي.اصقداصسدوق

.البحريللسقلالعرليةالأكادبميةا-!

القاحلة.والأراضىالحافةالماطقلدراسةالعرىالمرحص-ص

إفريقيا.ديالاقتصاديةاسلتمميةالعرلىالمصردى

.العربالوزراءمجالس-5

انظر:.الإسلاميةالدولإداعاتمئظمة

والإعلاميةالاقتصاديةوالمسظمات)المؤسساتالإسلاميةالمنظمات

.والتقافية(

والعلومللتربيةالإسلاميةالمنظمة

)المؤساتالإسلاميةالمنظماتانظر:.والثقالمحة

والتقالية(.والإعلاميةالاقتصاديةوالمحظمات

وكالة)الفاو(والزراعةالأغذيةمنظمة

إنتاجتحسينعلىوتعمل،المتحدةللأمتابعةمتخصصة

الأس!اكومصايدوالغاباتالزراعةومنتجاتالأغذية
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برأيضاأهدافهاوتشمل.العالمفيوامشعمالهاوتوزيعها

فقراءخاصة،الناسكلمعيشةومستوىالتغذيةمستوى

دولة.061حواليالفاوعضويةإلىوتنضوي.الريف

المشورةتقدم-اطرقبأربعالمنظمةهذهتعمل

-2التنميةتمويلووكالاتللحكوماتالفنيةوالمساعدة

النصئتقدم3-المعلومات3وتوزعوتحللتجمع

الزراعيوالتخطيطالزراعيةالسياساتحولللحكومات

مسائلحولالحكوماتفيهتتناقشمحايدامنبراتمثل4-

علىمعاالمتحدةوالأمالفاوتشرف.والزراعةالأغذية

فوائضالبرنامجهذاويستخدم.العالميالغذاءبرنامج

وتحفيزالطارئةالإغاثةلتوفيرالمانحةالدولوأموال،الأغذية

مركزهاويوجد،أم49ءعامالفاوانشئت.التنمية

روما.فيالرئيسى

.المتحدةالأمالغذاء،مخزونأيضا:انظر

للبترولالمصدرةالعربيةالأقطارمنظمة

العربية)المنظماتالعربيةالمنظماتانظر:)أوافي(.

(.المتخصصة

مركزأكبرالنوويللبحثالأوروبيةالمنظمة

وتموله.الذريةتحتالجسيماتلدراسةالعالمفىبحث

جنيفمنبالقربمقرهويوجدأوروبيةدولة91وتديره

اسمهمنمختصراسيرنعليهيطلقماوغالبابسويسرا.

.النوويللبحثالأوروبيالمجلسالفرنسي

معجلاتتستعملتجاربفيلم!سيرنلملمأنشطةوتتركز

منحزماتنتج)أدوات(نبائطوهي،الجسيمات

للغاية.العاليةالطاقةذات،الذريةتحتالجسيمات

التزامنىالبروتوناتمعجلالعلماءاستعملوقد

اكتشافوهومعملىإنجازلأكبربالمجلسالخاصالفائق

تحتالجسيماتوهذه)زد(.2وجسيم)دبليو(لالاجسيم

القوىإحدىوهي،الضعيفةالنوويةالقوةترسلالذرية

كاروالفيزياءعالماتسلموقد.الأربعالأساسيةالطيعية

نوبلجائزةهولندامنميردرفانوسيمونإيطاليامنروبيا

.الاكتشافهذاعلىام849عامللفيزياء

معجلوالمسمىلهامعجلأكبرتشغيل"سيرن"بدأت

عامالفخمالتزامنيالبوزترونات-الإلكترونات

.ام989

العلماءمنآلافعدةلم"!!سيرنفيالعاملينهيئةتضم

مشروعاتفىالزائرينالعلماءمنالافويعمل،والموظفين

فيالعلميالنشاطتقدمعلىلم"سيرنلم!ساعدتوقدالمركز،

فيواشعنطافعلىلتجاربتسهيلاتبتقديمأوروبا

تنميةمجالفيرائداالمركزويعتبر.النوويةدونالفيزياء

النمساعضويتهفيويضمالكمبيوتر.ومعداتالبحث

وسلوفاكياوفرنساوفنلندا،والدنماركوتشيكياوبلجيكا

وبولنداوالنرويجوهولنداوإيطالياوالمجرواليونانوألمانيا

وقد.المتحدةوالمملكةوسويسراوالسويدوأسبانياوالبرتغال

.أم459عامأسس

الشرعيالممثلالفلسطينيةالتحريرمنظمة

الرئيسيهدفهاويتمثل،الفلسطنىالعربيللشعبالوحيد

وفلسطين.إسرائيلاغتصبتهاالتيفلسطيناسترجاعفي

سنةمنذالمحتلةفلسطينالآنتضممهمةتاريخيةمنطقة

سنةمنذالمحتلتينغزةوقطاعالغربيةوالضفةام!48

.ام679

ديارهممنفلسطنيعربيألف007منأكثرطرد

السنةوهي،ام489عامالإلصرائيلية-العربيةالحربإثر

فلسطين.فيالإسرائيليالكيانقيامعنفيهاأعلنالتي

ملايينأربعةمنأكثرحالياالفلسطنيينالعربعددويبلغ

مشردينالمليونونصفمليونينمنأكثرمنهميعيشنسمة

الإسرائيليالعدوطردهمأنبعدوذويهمديارهمعنبعيدا

ممتلكاتهم.واغتصب

الفدائيةالمنظماتالفلسطنيةالتحريرمنظمةتضم

والنساءوالمحامينوالعمالالأطباءوأتحادات،والضعبية

الوطنيالتحريرحركةعليهاوتهيمن.والمدرسينوالطلاب

الفدائية.المنظماتأكبرباعتبارها)فتح(الفلسطني

الفلسطنيةالتحريرلمنظمةالرئيسيةالإداراتوتتألف

الوطني.والمجلس،المركزيةواللجنة،التنفيذيةاللجنةمن

لصنعالرئيسيةالهيئةبوصفها،التنفيذيةاللجنةوتتكون

الأعضاءوبعضالرئيسيةللمنظماتممثلينمنالقرار،

ممثلينعلىتشتملوالتي،المركزيةاللجنةأما.المستقلين

للجنةامششاريةكهيئةفتعمل،الفدائيةالمنظماتلكافة

الوطنيالمجلسفإن،أخرىناحيةومن.التنفيذية

كبرلمانيعملعضوا018منيتألفالذي.الفلسطيني

الفلسطيني.للشعب

وفي.أم649عامالفلسطينيةالتحريرمنظمةأنشئت

الممثلاعتبارهاالعربيةالحكوماتأقرتام749عام

منمتأخروقتوفي.الفلسطنىللشعبوالوحيدالشرعي

الفلسطنيةالتحريربمنظمةالمتحدةالأماعترفتالسنةتلك

التحريرمنظمةأخيرااعترفتقد.الفلسطينيللشعبممثلا

بهدفالوجودفيالإسرائيلىالعدوبحقالفلسطينية

جزءعنالمغتصبيتخلىأنفىوأملا،السلميالتعايش

وقد،وطنهمإلىالمشردونليعودفلسطينأراضيمن

السلامتحقيقإلىالراميةالدوليالمجتمعمحاولاتحققت

.النجاحبعضوألاستقرار
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قامتالميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتومنذ

الإسرائيلىالعدوضدهجماتبشنفدائيةمجموعات

بمهاجمةبدورهال!!عرائيلىالعدووقاموآخر،حينبين

691ءعاميوبين.الفلسطينيةالتحريرمنظمةقواعد

نشاطهاالفلسطينيةأضحريرامنظمةزاولت،791وا

البلادمغادرةعلىأجبرتأنهاغير.الأردنمنالقتالي

عرففيماوقعتعنيفةصداماتبعدأم719عام

.لبنانإلىالمنظمةفاتجهت،أم079أيلولبأحداث

عاموفيالعدو،ضدهجماتهاواصلتهشاكومن

سمعتح!لبنانباجتياحالإسرائيليالعدوقام8291

علىالفلسطينيةالتحريرمنظمةوأجبروبصرهالعالم

لم،الحينذلكومنذ.وبيروتلبنانجنوبإخلاء

إلىالعودةمنالفلسطنيةالتحريرمنظمةأعضاءيتمكن

.لبنانجنوب

منذالفلسطهينيةالتحريرلمنظةرئيساعرفاتياسرظل

أحسوريةأا!ضمةساندتأم839عاموفي.أم969عام

وتم.عرفاتياسرلزعامةالمنظمةداخ!!منالمعارضينبعض

.أجخانشمالمنوقواتهعرفاتيالعرإبعاد

الحجارةأطفالانتفافمةتفجرتأم879عاموفي

منظمةتمكنتوحينئذ.غزةوقطاعالغربيةأ!مفةافي

وفي.الفلسطينيينإلىالعونيدمدمنالفلسطيخيةالتحرير

التحريرمنظمةمنالقادمللدعمحدلوضعمحاولة

جهادأبيباغتيالالإسرائيليةالقواتقامتالفلسطنية،

الفلسطنيةالتحريرمنظمةفىالثانىالرجلالوزيرخليل

لقبإنهحتىالدعمهذاتدفقعنمسؤولآكانالذي

مستمرةالانتفاضةظلتذلكومع.الانتفاضةبمهندس

.يومبعديوماضراوةوازدادت

،أم889عامفىالغربيةبالضفةارتباطهالأردنأوقف

منظمةاعترافعرفاتياسرأعلننفسهالعامأواخروفى

دولةجوارإلىأ!جودافيإسرائيلبحقالفلسطينيةالتحرير

عاموفى.العنفلا!شخدامنبذهأيضاأعلنكما.فلسمينيةأ

منظمةبينأوسلواتفاقعنالنقابكشفأم،399

ذاتيحكمإقامةبشأنوإسرائيلالفلسطينيةالتحرير

علىالتوقيعوتم.غزةوقطاعالغربيةالضفةفيفلسطني

بواشنطن.أم399سبتمبر13فيأولاأريحا-غزةاتفاق

سلطةليديرغزةإلىعرفاتياسروصلأم499يوليووفي

لوزراءرئيسانتنياهوبنيام!تأصبحأنوبعد.الذاتيالحكم

الفلسطينيةالسلطةواجهت،أم691مايوفيإسرائيل

تعنتهبسببالاتفاقيةبنودتنفيذفيكثيرةصعوبات

فيبرمتهاالسلامعمليةأدخلكاالاستيطانيةوسياساته

مظلم.نفق

المحتلة.فلسطينياسربم،عرفات:ايضاان!

التابعةوالثقافةوالعلومالئربيةمنظمة

حق)حدود(بمالمتحدةالأمانظر:6.المتحدللأمم

بمالدوليالتراثقائمة(،الدودية)الاتفاتياتالمؤلف

اليونسكو.

هيئةوالتنميةالاقتصادىالتعاونمنظمة

ومنطقةالشماليةوأمريكاالغربيةأوروبافىبلذا25تضم

.ديبى.سيأو.تدعىالتيالمنظمةوتعم!!.الهادئالمحيط

والاجتماعيالاقتصاديالازدهارتعزيزعلىاختصارا،

النامية.الدوللمساعدةجهودهموتنسيقلأعضائها،

منلمجألفوهوبالمجلسللمنظمةالحاكمةالهيئةوتدعى

تنفيذيةلجنةالحاكمةالهيئةوتساعد.دولةلكلواحدممثل

عضوا.41منم!صلة

ما619عامتأسعستباري!.فيالمنظمةرئاسةومقر

وكانت.الأوروبىالاقتصاديالتعاونمنظمةمحللتح!!

نتيجةام489عامتكونتاختيالأخيرةاالمنظهمةهذه

وكانت.أوروبيةدولة71منتتألف،مارشاللمشروع

يدمدتقدمارشالمشروعبموجبالمتحدةأ!لاياتا

بعدالاقتصاديالانتعا!قتعاودكيلأوروباالمساعدة

ام(.459-أ)939الثانيةالعالميةالحرب

---.ديسي.بيأو.منظمةأعضاء

الرويحتركياألساليا

النمساركالدمما(م1791)لياأسترا

نيوريلندالسويدانيالماأ

هولندايسراموالديرأ

المتحدةالولاياتلر!اأيسلمدا

(م4691)اليابانم(9691)!ملسدايطالياإ

ليولاناحصداالرتعال

كسىرجأ!لمجالريط

(م4991)لم!صسيلثابلحيكا

.ظرأمامهاليسأم،169طمتأسيسهامدلل!طمةا!الشالدولعس

انظر:.بالسودانالإسلاميةالدعوةمئظمة

(.لالسودانالإسلاميةالدعوة)مظمةالإسلاميةالمنظمات

بددا35تضمهيئةالأمريكيةالدولمنظمة

منظمةأس(أيه)أوالأمريكيةالدولومنظمة.أمريكيا

ذاتيدفاعلتأ!نتسعى.المتحدةالأمإطارفيإقليمية

ويورد.للخلافاتسلميةوتسوية،إقليميوتعاون،جماعي

أهميةوتتضمن.للجماعةالمرشدةالمبادئالمنظمةميثاق

والتعاون،الاجتماعيةوالعدالة،الدولىالقانوناحترام

ينصكما.جمئالشعوببينوالمساواة،ألاقتصادي
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فيالأعفماالدول

الأرجنتين

أروحواي

رودلإكواا

رودلسلفاإ

اربودباوشجواأ

جوايرابا

سودباربا

يلزلبراا

بليز

بمما

مالبهاا

بوليميا

الأمريكيةالدولمظمة

جووتوباتريميداد

لشيلي

يكاماجا

داجرينا

الدزمينيكادجمهورية

لاتيماحوا

دوميميكا

والجريمادينفينمستسانت

ونيفسكيتسسانت

لو!سياسانت

سورينام

عايانا

لنزويلا

كندا

كوبا

كوشاريكا

كولومبيا

المكسيك

ليكاراجوا

هالمتى

هندوراس

المتحدةالولايات

عدوانايعتبرأمريكيبلدأيضدعدوانأيأنعلىالميثاق

.البلدانهذهجميعضد

.هيئاتعدةخلالمنمهماتهاأس(أيه)أوتمارس

جلساتهافيالكبرىالسياساتالعموميةالجمعيةتصوغ

فىتشاركأنالأعضاءالدولجميعوتستطيع.السنوية

وتعالجواحد.صوتمنهاولكل،الجمعيةهذه

الخارجيةوزراءلمشاوراتالخاصةالاجتماعات

الدفاعبشؤونالمتعلقةتلكوخاصة،الملحةالمشكلات

الذيالدائموالمجلس.الأمريكيةالقارةفىالسلاموحفظ

الهيئةهو،لرئاستهمقراالعاصمةواشنطنمنيتخذ

هذافيممثلةالأعضاءالدولوجميع.للمنظمةالتنفيذية

فيالأعضاءللدولالدبلوماسيونالممثلونويعتبر.المجلس

علىالمجلسويشرفأيذكور.االمجلسفيأعضاءواشنطن

العمومية،الجمعيةجلساتأجلمنالخططتعدعامةأمانة

البحار.عبرالإداريةالمنظمةولمكاتب

فيالأولالإداريالموظفوهو-العامالأمينوينتخب

العمومية.الجمعيةقبلمنمشواتخمسلمدة-المنظمة

المنظمة.دولبنالتعاونالمتخصصةالمؤتمراتوتعزز

فيالأولىبداياتهاالأمريكيةالدولمنظمةشهدت

العاصمةفيانعقدالذي،الأمريكيةللدولالدوليالمؤتمر

وقد.أم98و.9188عامىفيواشنطنالأمريكية

للجمهورياتالدوليالاتحادالمشاركةالوفودأسمست

مكتباالأمريكيةللجمهورياتالتجاريوالمكتبالأمريكية

اتحادباصعمالمكتبهذااستبدلوقدالاتحاد.لهذأمركزيا

دولةفيبوغوتافيانعقدالذيالتاسعأمريكاعموم

فيالتنفيذحيزللمنظمةالأساسيالميثاقودخلكولومبيا.

عامفبرايرفىالميثاقهذاوعدل،أم519عامديسمبر

العامةالآمانةاسمأمريكاعمومأتحادواتخذ،ام079

أس(.أيه)أوالأمريكيةالدوللمنظمة

حكومةبطردالمنظمةصوتتأم629عامبدايةفي

عضواظلتنفسهاكوباولكن.العاملةالعضمويةمنكوبا

نأتستطعلاحكومتهاأنمنالرغمعلىأس(أيه)أوفى

المنظمة.أنشطةفىتشارك

جمهوريةفيالثورةدفعتام659عاموفي

الأولى.العسكريةقوتهاتأسيسإلىبالمنظمةالدومينيكان

اللاتينيةمأمريكامندولستالقوةهذهفيوشاركت

لجانمعبالاشتراكالقوأتهذهوعملت.المتحدةالولايات

وفي.الدومينيكانجمهوريةفيالنظامإعادةعلىالمنظمة

وضععلىعاجلةبصورةأس(أيه)أوعملتأم969عام

قواتقبلمنأيامخمسةاستمرالذيهندوراسلغزونهاية

ور.إلسلفاد

أصبحالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

.الإنسانحقوقهوللمنظمةالأولالاهتمام

الأمريكية-القارةداخلالإنسانحقوقلجنةوقامت

عنبالاستفسار-للمنظمةتابعةمتخصصةوكالةوهى

مجالفيتحقيقاتوأجرت،السياسيالإبعادأعمال

حولتقاريراللجنةنشرتكما.الإنسانحقوقانتهاكات

القانوني،غيروالاعتقال،الانتخاباتفىالاحتيال

.الأخرىالوحشيةوالأعمال،والتعذيب

بدايةخلالالتراجعفىأس(أيه)أونفوذأخذ

المتزايدالتدخلبسببالعشرينالقرنمنالثمانينيات

بينومن.اللاتينيةأمريكاشؤونفيأخرىدوليةلوكالات

الدولى.والبنكالدوليالنقدصندوقالوكالاتهذه

.أم099عامأس(أيه)أوإلىكنداانضمت

أمريكا،العلم؟الأمريكيةالدولمؤتمراتأيضا:انظر

اللاتينية.

تضمدوديةهيئةللنفطالمصدرةالدولمنظملأ

اعتماداالنفطيةصادراتهاعلىتعتمددولةعشرةاثنتي

الأوبكمنظمةإلىاسمهاويختصردخولها.لتحقيقكبيرا

فيالنفطبيعمنالعائداتلزيادةالأوبكأعضاءويعمل

ماالمنظمةهذهفيالأعضاءالدولتملك.العالميةالسوق

المستخلصالعالمىالاحتياطيأرباعوثلاثةثلثيبنيتراوح

الثمانينياتنهايةفيالبلدانهذهأنتجتوقد.النفطمن

فىالمطروحالعالمىالنفطنصفحواليالعشرينالقرنمن

هى:أوبكمنظمةفيالأعضاءوالدول.الأسواق

،الجابون،إيرانإندونيسيا،،المتحدةالعربية)الإمارات

ليبيا،،الكولمجطقطر،فنزويلا،،قلعراا،يةالعسعودئر،لجزاا

.نيجيريا(

السعوديةقبلمنأم069عامأوبكمنظمةأنشئت

النفطصناعةوكانقوفنزويلا.والكويتوالعراقوإيران
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شركاتسيطرةتح!الوقتذلكفيالبلدانتلكفي

تدفعالشركاتهذهوكانت.والأوروبيةالأمريكيةالنفط

من)حصصاوعائداتدخلضرائبالمضيفةللحكومات

تضعهالذيالمعلنالسعرأساسعلىمحسوبةأرباحها(

91ء9عاميفي.العالميةالسوقفيالخامللنفطالشركات

أدت.أحالمياالطلبعنكثيراالنفطإنتاجزادام69و.

فيأطعلناالسعرتخفيضإلىذلكعنالناجمةالزيادة

مدفوعاتهاتخفيضإلىثما،الكبرىالشركاتمنعديد

هذاعلىرداأوبكتأسيسفجاء.المضيفةالحكوماتإلى

للنفطالمنتجةالدولعملتحيثالأسعار،فيالتخفيض

وترتيباتالنفطتعسعيرعلىأكبر!سيطرةاكتسابعلى

اللإنتاخ!.

فيالنفطأسعارعلىكبيرتأثيرللمنظمةيكنلم

فيالتوسعيتمكانحيثالعشري!،القرنمنالستينيات

ممبعينياتفيول!ش.أطلبامعيتوافقبحيثالإنتاج

يفوتالنفطعلىالعالميالطلبلدأ،العشرينالقرن

أممفهمةفيالأعضاءغيرالدوأ!توفرهاالتيالإمدادات

إلىبكالاوفيالأعضاءأسدوأ!باالاتحاههذاوأدى،الأوبك

.كبيرةبصورةنفطهاأسعارر!

فيأهدافهاتحقيقفينجاحاأقلالأوبككانت

النفطإمداداتزادتعسدماالعشرينالقرنمنالثمانينيات

خفضتأم83!عاموفي.الطلبعلىأخرىمرةالعالمية

وأواخرمنتصفوخلال.الأولىللمرةنفطهاأسعارالمنظمة

منأعضائهاإنتاجعلىقيوداالأوبكوضعتالثمانينيات

هذهتجاهلواأعضائهامنكثيرينأنبيد.مراتعدةالنفط

متدنية.الأسعارجعلتأضباالقيود

الأوبكمؤتمريجتمع.إداريةفروعأربعةللمنظمة

!جلسويضع.العامةالسياساتلوضعالعامفيمرت!ت

أمانةبتوجيهويقومموصإلتنفيذ،المؤتمرسيا!عاتالحكام

الإداريةالشؤونبمعالجةالسرأمانةوتقومالسر.

المشورةتقدمفإنهاالاقتصاديةاللجنةأما.والدبلومالمسية

أ،قتصادية.1والاتحاهاتالنفطأسعارحولللمنظمة

إيكاو+المدنيللطيرانالدوليةالمنظمة

تحسينعلىتعملالمتحدةللأمتابعةمتخصصهسةوكالة

فيدوليةمعاييروتضع.وانتظامهالمدنيالطراننموسلامة

الجوية،والعمليات،الجويةالملاحةتسهيلات!ثلحقول

.والاتصالات،للطيرانالطائراتوصلاحية،والمطارات

كما،واقتصادياتهالجويالنقلبكفاءةأيضاالمنظمةوتعنى

وضععلىتعملإنهاثم.الجويةالسلامةتحسينتشجع

خطفمث!!جرائمتعالجأنشأنهامندوليةقوانين

.ئراتالطا

وقد.المنظمةفيعضودولة051منأكثروهناك

مقرابكندامونتريالمنوتتخذ،ام449عامتأسست

لها.رئيسيا

وكالةالبحريةللملاحةالدوليةالمنظمة

تحسينعلىتعمل،المتحدةالأموكالاتمنمتخصصة

.البحريالشحنتخصمسائلفيالحكوماتب!تأضعاونا

-.أو(.أم)آيإيموباسمعادةتعرفالتى-المنظمةوهذه

إلىتهدفالبحريللنقلدوليةانضمةأوضععلىتعمل

أنهاكما.السفنمنالتلوثومنعالسلامة!ستوياترفع

.المحيطاتفيالنقلحولالتقنيةالمعلوماتتبادلتطور

هذهعنممثلونويحضربلدا.013نحوأجهاإوينتحسب

مهمةموضوعاتتعالجالتيالمنظمةاجتماعاتالبلدان

ومستوياتوتجهيزها،السفنوتصميم،الملاحةسلامةمثل

مهمةبمسألةالمنظمةعنايةوتزداد.أضلوثاوضبصا،البحارة

برامجإنفاذأجلمنأصاميةاللبلدانأخقنيةاالمعونةتقديمهي

الدولية.الستوياتتراعيأدشأنهامن،ملاحية

اسمتحتم9591عامعملهاأ!كالةابدأتوقد

اسمهااتخذتثم.ماتللووالبحريةالاستشاريةالمنظمة

.أم829عامالحالي

انظر:.الدوليةالجئائيةالشرطةمنظمة

.الإنتربول

تابعةمتخصصةوكالةالعالميةالصحةمئظمة

أنحاءفيصحيةأنظمةإقامةعلىتساعدالمتحدةللأم

الصحةمنظمةوتضع.الناميةالدولفيخصوصا،العالم

،الطعاممثل،الميادينمنأ!ديدافيالمطلوبةالمعاسرالعالمية

التشخيصية،والإجراءات،والصيدلانيةالحيويةوالسلع

تسميةفيأيضاتساعدوهي.البيئيةالصحةوحماية

هدفاالأمراضمنالوقايةوتعتبر.الأمراضوتصنيف

الوكالةوتتعاون.العالميةالصحةمنظمةأهدافمنأسامسثا

والصرفللشربالصسالحالماءتوفيرفيالحكوماتمع

وتهتم.الأمراضضدالأطفالوتطعيمالملائمالصحي

مهمةمجالاتفيالأبحاثباجراءالعالميةأ!محةامنظمة

أنحاءفىالباحثينإسهاموتنظماأهدافها،ضمنوضعتها

الصحةمنظمةوتضم.الأهدافهذهتحقيقأجلمنالعالم

جمعيةأجهزتهاوأهمعضوا،ا65عضويتهافيالعالمية

تجتمع.العامةوالأمانةالتنفيذيوالمجلسالعالميةالصحة

الوفودمنوتتألفعام،كلمرةالعالميةالصحةجمعية

للجمعيةالمشورةيقدمفإنه،التنفيذيالمجلسأما.الوطنية

يرأسهاالتيالعامةالأمانةوتتكونمعياستها.تنفيذويتولى
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سويسرافىبجنيفالمنظمةمقرفيالعاملينمنعاممدير

مكاتبستةوللمنظمة.العالمأنحاءجميعفيومكاتبها

المنظمةتأسستوقد.العالممنمختلفةانحاءفيإقليمية

.أم489عام

إحدىالجويةللأرصادالعالميةالمنظمة

تشرفوهي،المتحدةللأمالتابعةالمتخصصةاو!لات

من،العالميالطقسمرأقبةبرنامجمثلبرام!عدةعلى

الطقس.بحالةالخاصةللمعلوماتالسريعالتبادلأجل

مراقبةمحطاتتضمشبكاتمنالبرنامجهذاويتكون

وحواسيبصناعيةوأقماراالعالمأنحاءكافةفيالطقس

برنامويمساعد.بأكملهالعالمتغصاتصالاتونظم

الناميةالدولالجويةللأرصادالعالميةللمنظمةالفنىالتعاون

الأرصعاد.بمجالالخاصةخدماتهاوتحسينإنشاءعلى

علىالجويةالأحوالتأثيرحولالاستشاراتالمنظمةوتقدم

الجويوالنقلالزراعةمثلالختلفةوالأنشطةالطيعيةالموارد

.البحريوالنقل

منظمةاسمتحتأم873عامالمنظمةتأسستوقد

وأصبحتاسمهاتغيرأم،ء9أعاموفي.الدوليةالأرصاد

بسويسرا.جنيففيومقرها،المتحدةللأمتابعة

دوليةوكالةالفكريةللملكيةالعالميةالمنظمة

الخاصةالقانونيةالحقوقعلىالحفاظأجلمنتعمل

التجاريةوالعلاماتوالخترعاتوالأدبيةالفنيةبالأعمال

باسمالحقوقهذهوتعرف.الأصيلةالإبداعاتمنوغيرها

وتشجيعتعزيزعلىالمنظمةوتعمل.الفكريةالحقوق

الاختراعوبراءاتالطعحقوقحولالدوليةالاتفاقيات

الأصيلة.الإبدأعاتمنذلكوغيرالتجاريةوالملامات

للدول،معوناتمنذلكوغير،الفنيةالمعلوماتتقدموهي

وعشرمائةمنأكثرعضويتهافييشاركوالمنظمة.النامية

بسويسرا.جنيفومقرها،دول

الإشرافمهمةالفكريةللملكيةالعالميةالمنظمةتتولى

أغرناثمانينياتفيإليهماالتوصلتممعاهدتينتنفيذعلى

والثانيةالطبعحقوقالأولىتحميالميلاديعشرالتاممع

منوغيرهاالتجاريةوالعلاماتالاختراعبراءاتتحمي

الإداريةالوكالاتتوحدتوقد.الأصيلةالإبداعات

وتم،ام398عامفيالمعاهدتينتنفيذعلىالقائمة

عامالمنظمةتاسستعندماول!وباتفاقيةاممتبدالهما

عامالمتحدةللأمتابعةالوكالةهذهوأصبحت،أم679

.أم749

.والعلوموالثقافةللتربلةالعربيةالمنظمة

(.المتخصصةالعربية)المنظماتالعربيةالملنظماتان!:

انظر:.الإداريةللتئميةالعربيةالمثظمة

(.المتخصصةالعرلية)المنظماتالعربيةالمنظمات

انظر:.الزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمة

(.المتخصصةالعرلية)المنظماتالعربيةالمنظمات

والمقاييس.للمواصفاتالعربيةالمنظمة

المتحصصة(.العربية)المنظماتالعربيةالمنظماتانظر:

جميعفيتعملمنظمةالدوليةالعفومئظمة

تحريرأهدافهامن.الإنسانحقوقأجلمنالعالمأنحاء

العرقيأصلهمأولونهمأومعتقداتهمبسببالمسجونين

يكونواألاشمريطة،لغتهمأودياناتهمأوجنسهمأو

.للإرهابتأييدأومناصرةأوعنفأعمالبأيمدانين

حكموعقوبةالتعذيبأيضاالمنظمةهذهوتعارض

فيللعسلامنوبلجائزةالمنظمةهذهومنحت.الإعدام

.أم779عام

011حواليمنأعضاءالدوليةالعفومنظمةتضم

كلوتتبنى.تبنمجموعةألفيمنأكثرتضم،دولة

دولفىالأقلعلىممجينينالمجموعاتهذهمنمجموعة

سرأحهمإطلاقأجلمنالمجموعةهذهتعملدولها.غير

الرأيوتحريضالحكومةمسؤوليعلىبالضغطوذلك

المحاكماتلحضورمراقبينأيضاالمنظمةترسل.العام

التقاريروتنشرالسجونأوضاععلىوتفتش،السياسية

عامالمنظمةتأسست.الإنسانحقوقخرقعملياتحول

.لندنفيوتتمركزام619

لامتابعة!صةوطلىادوقياوومئظمة

نحوإليهاوينتميالعمالأوضاعتحسينعلىتعملالمقحدة

للسلامنوبلجائزةام969عاممنحتوقدبلدا.051

لعملها.تقديرا

مؤتمرمميامشهاعلىالمشرفةالرئيسيةالهيئةتسمى

مقاييسويضعسنوياالمؤتمرهذاويجتمع.الدولىالعمل

الأطفالعملمثلمسائلتتناولالتيالدوليالعمل

إلىبلدكلويرسل.العاملوسلامةالوظائففيوالتمييز

عنوواحدا،الحكومةعناثنين:مندوبينأربعةالمؤتمر

مندوبكلويتحدث.الإدارةعنوواحدأ،العمال

مستقل.بشكلويمموت

العملمنظمةعلىيشرفوآخرمؤتمربينالفترةوفي

حكومياممثلا28منتتألفالتيالحاكمةهيئتهاالدولية

الهيئةوتسمى.الإدارةعن41والعمالعنممثلا41و

موظفينوتضم.الدوليالعملمكتبللمنظمةالدائمة

وينشر،بأبحاثالمكتبويقوم.فنيينوخبراءوكتبةإداريين
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ومقر.أصناميةاللبلدالىتقنيةمعونةويقدم،العملعنأخبارا

بسويسرا.جنيففيالمنظمة

وكالةأم919عامالدوليةالعملمنظمةتأسستوقد

علىعملتدوليةمنظمةوهي،الأملعصبةمتخصعصمة

منجزءاالدوليةالعملمنظمةوأصبحت.السلامحفظ

.م4691عامالأمغصبةحلتأنبعدالمتحدةالأمهيئة

العربيةالمنظماتانظر:.العربيةالعملمئظمة

المتحصصة(.العربية)المسظكمات

انظر:.الإسلاميةوالمدنالعواصممئظمة

واللإعلا!يةالاقتصاديةهـالمنظمات)المؤسساتايرسلاميةاللنظمات

.والثقادية(

حامد،الغابد،انظر:.الإسلاميالمؤتمرمئظمة

(.الإسلاميا!ؤتمر)مطمةالإسلاميةالمنظمات

العربيةالمنظماتانظر:.العربدةالمدنمئظمة

(.المتخصصةالعردية)المنظمات

بددا52تضمادوديةهيئةالإفريقيةالوحدةمئظمة

الإفريقية،الشعو!ب!تأ!حدةأتعزيزعلىوتعم!إفريقيا.

أحلميةواوالعسكريةوالاقتصاديةالثقافيةالروابطوتقوية

الدولالمنظمةتساعدكمابينها.فيماوالاجتماعية

الطيعية.بالكوارثتبتلىالتيالأعضاء

وتؤمنالاستعمار،الإفريقيةالوحدةمنظمةلناهض

إفريقي.غيرحكمأيمنكلهاالإفريقيةالقارةبتحرر

حيثإفريقيا،جنوبفيالأغلبيةحكماالمنظمةوساندت

همكانواالبيضولكن،السكانيةالأغلبيةالسوديشكل

نلسونيحكماأنقبلالحكومةعلىيسيوونالذين

حكومةالإفريقيةالوحدةمنظمةدعتكماأخيرا.مانديلا

المتصلب.العنصكسريالفصلنظامإنهاءإلىإفريقياجنوب

البلدانفيالأغلبيةحكمدعمهيالمنظمةسيا!عةأنومع

الأعضاءالدولمعظمتخضعأنالمفارقةمنفإن،الاخرى

الواحد.الحزبدكتاتوريةأو،العسكريةللدكتاتورية

فيأم639عامالإفريقيةالوحدةمنظمةتأسست

أعضائهاعددوكان،الإثيوبيةالعاصمةأبابا،أديس

تعاظمالماضيةالسنواتوخلالعضوا.32المؤ!سمين

صندوقاوأقامت.والعالميةالإفريقيةالقضاياشينفوذها

الحكمضدالا!عتقلالحركاتلمساعدةخاصا

علىمعاعدتالحركاتوتلكإفريقيا،فيالامحتعماري

انظر:.هناكالبرتغاليالا!متعماريللحكمنهايةوضع

الحركةالإفريقيةالوحدةمنظمةساندتكما.البرتغال

إلىللوصولسابقا()روديسيازمبابويفيللسودالناجحة

السكانغالبيةيشكلوناسحودوكان.بلادهمفىالح!صم

شؤونيتولونكانواالذينهمالبيضولكنالبلاد،في

الأعضاءالدولالمنظمةمنعتوقد.زمبابويانظر:.الحكم

طردالدولهذهحاولتكماإفريقياجنوبمعالتجارةمن

الفصلسيا!عةلانتهاجهاالمتحدةالأممنإفريقياجنوب

محاولاتهاعنالمنظمةتوقفتوقدمإلسود.العنصري

بزعامةالحكملممدةإلىالسوداءالأغلبيةوصلتأنبعد

.ام499عاممانديلا

انتهاجعلىأعضائهاإلزامسلطةالمنظمةلدىيكن31

!حبيلعلىالأعضاء،الدولبعضقامتفقدسيالمماتها.

حظررغمإفريقيا،جنوبمعالتحاريبالتبادل،المثال

مافكثيرا،ذلكإلىوبالإضافة.العملهذالمثلالمنظمة

سياساتتخالفسياساتالأعضاءالدولبعضانتهجت

بعضأن:المثالسبيلعلىمنهانذكر.أخرىأعضاءدول

معوثيقةعلاقاتإقامةيريدونكانواالمنظمةأعضاء

إقامةاخرونأعضاءفضلحينفى،الشيوعيةالأقطار

الشيوعية.غيرالأقطارامعوثيقةعلاقات

رؤساءمجلس:هيإداريةهيئاتثلاثوللمنظمة

العامةوال!مانةالوزراء،ومجلص،والحكوماتالدول

اجتماعااللأولالمجلسويعقد.عامأمينيرأسهاا!

الرؤساءويصوتعضو.دولةكلرئيسيحضرهسنويا

الإفريقيةالوحدةمنظمةفيالأعضاءالدول

طيةايمقرلداسغول!ضام7791حيوتيبشيرإ

بقا(سائيرزا)اسدروام3961برترإ

مأ175ليردكيبأم469زاماأم759أبحولأ

م3691كييام0891رما!يأوعدا

لييرياالعاجساحلأم669بتسوانا

ليبياتومىساوفاسوبوركيا

ما669ليسوتوأم759ورلسيص!روسدي

مماليالسمعالبمير

م4611م!ويم8691سواريلالدتشاد

مدعشقردانأعسواياتنزا

!صراجولى!ميراحوتو

المعر!م6791سيمت!لنستو

نياموريتاللصوماالونلحاا

م8611موريمتميوس،غام5691مبياحا

م7591موزمبيقعينياالجزائر

مأ!09ناميبياأم689الاستوائيةعيميامأ!75القمرحزر

النيحرام479بيساوعيمياإفريقياحمهورية

نيحيرياميرودلحااالوسعو

نغول!صام4691يقيانرإ!ح!و

توارجحالحزسسةالدولأماما،يوحد
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الأساليببهتوحيكالذيالواقعيالتأثيرتعطيلامجملها،المنظمةوزراءمجلسبهايوصيالتيالسياساتعلى

الغري!.رسميينممثلينأيأو،الخارجيةوزراءمنشالفوالذي

منكلاأنمفادهاحقيقةعلىيرتكزالهوائى.ا!لنظورالعامفيمرتينالمجلسهذاويجتمعحكوماتهمتعينهم

نقطةعنالجسملبعدوفقايتغير،واللون،والظلالضوء،مقرهادائمةهيئةفهيالعامةالامانةأما.الأقلعلى

تبدوالبعيدةالأشياءأننجد،المثالسبيلفعلىبمالمشاهدة.المنظمةسيالمساتتنفيذمنالتأكدومهمتهاأبابا،أديس

بخطوطهايختصفيماالمعالمواضحةوغير،ضبابيةأكثرالوكالاتمنعددفهناك،الهيئاتهذهإلىبالإضافة

كما.قربعنتشاهدالتيالأشياءعكسعلى،الخارجية.المتخصصة

فوقالزرقةالشديدالازرقمنأيضايتغيرالسماءلونأنومن.مشكلاتعدةالإفريقيةالوحدةمنظمةواجهت

إضاقايزدادالذيالفاغالأزرقاللونإلى،مباشرةالرأسونقص،الدولعضويةحولنزاعاتالمشكلاتهذه

المنظورلماحداثالفنانويقوم.الأفقمناقتربكلماوكذلك،الطبيعيةالكوارثمعالجةوتكاليفالموارد،

خطوطوقوة،اللوندرجاتتغييرطريقعنالهوائي.ومهامهالعامالأمينتعيينحولنزاعات

.الخطوطهذهووضوح،الصورة

البحدمنكللإبرازيستغلأسدوب.الخطيالمنظورعدىديضفواالرسامونيستخدمهأسدوبالمئظور

وموقعها.وحجمهاالأجسامشكلخلالمنوالعمقالمثاهديرىفعندماوالبعد،بالعمقالإيهامرسوماتهم

بأنيوهمالذيالبصريالخداععلىالخطيالمن!ورول!ض!دفبخانطباعايأتفإنه،الأسلوبهذافيهااستخدمصورة

تراجعتكلماتتقاربوكأنهاتبدوالمتوازيةالخطوط،الصورة!انبفيهاالإطاريمثلنافذةخلالمنينظر

اكيالموضعتمثلالنقطةوهذه.التلاشينقطةصوبعندتقعثابتةنقطةمنالبعدفىيتراجعالمنظرأنلهويبدو

الأفق.فيعندهتلتقيالمتوازيةالخطوطأنللمشاهديترأءى.النافذةعندالمشاهدمنالقريبالجانب

ببموذلكبمبالعمقالإيهامالخطيالمنظوريعصكماالغربيالفنفيالمنظورمنؤ!يعسيانضربانوهناك

بعضا.لبعضهاوأقربأصغربعداالأكثرالأجسامأن!نالرغموعلى.الخطيوالمنظورالهوائيالمنظورهما:

همبنوعيهالمنظوريالرسمقاعدةأدركمنأولالمنظوريالرممممنأنماطاطورتقدالحضاراتبعض

الأسلوبينهذينأننجدلكننا.والرومانالإغصيقالفنافينفيالشرقيةالأنماطأنإلآ-مثلاوالهنودكالصينيين-

ءص!ء!تهص،صء،*!كى7لاررضسءوو*كاعىىى!؟-ء-ك!كاء*لمثضثكس!ور!،؟!3"!!حهيمممحعحمص

؟7بم!ئنكا؟!يرفيس!تر!لاكىص!أكأظثر*!!!ى!لأشءع!ور؟كأ!7-*،+"!برير؟ضش؟كائر3ءلإ-تنئن"ءء-صكاص!ر!إء"بزع-،!رئنثر

و!كاى!ء!؟ءلأء!ئنلل!!!زر،!بزئربرشغكا!برئر!لا؟!ؤ؟4؟!؟؟ىكا،رزجدخيه!-ء!!!+لأى!ص-ل!

ش!ح،ى!!*،فهوكلا!ح!ووو!ص!1+2غىءش!ء؟!ء-!ل!33،،و+ى!عكا-؟،3صىى
؟؟بريئ"سب!7هيكحعلا-كال!ورزر+يزعشفي؟ى:كا،عيربنيمبمكا؟؟و

ء7كأبزلم!بنض!!؟زر!بر؟كا؟في!ءبن؟ئج!!بئكبئئن.بمبز!؟؟!كأ!!!!بر،،بركا!برء7؟!ءير!!سئنقيفي!؟لأرزع!؟س؟

--ء!ول،كاخوربر؟زرشيز"لأين!ءير3!ئن!ء؟برش/بر،-؟كا؟ع؟عع7!3ءش؟غ--بر!ع/ئيكا!لا-ء-ع7لاقيءبرء

*شجمبه!فيىضلأ؟ع-خ++ع-7-كا-

؟؟-كا*-يعء7كا-س/؟-،-كادء-س3ح.س!!ء7!?لأ!*"*،3ينسه!به!*رلا3

-غص!؟،3ء"7-كووعجمؤءبرقيير!3.3ء،كا!33!ح!3ئج

ضس3ء!!!يررر*لاء!ءح!*؟لاءفيير

،ءحز+-زرل!ىخبر،"؟!ء،صتج-بخ!زرصبر!3يز*2؟

أ؟ى!في"ح،!3-/!-!3لأ*كاكاكاد؟،-7ىلأ!!-73!!3عشعسص،ىير؟صكا!يء!+يز/لأ+7

-ء!س!!س7-*48-،،لمء*8"كدع!!؟-لألأة*+لآصيئش*ص-بررزخ-زكأيشتم!!-في!

،،?ء"ك!وجم!"ير!!أ،ك!*ء!34"،"كأكل،؟؟،/-*!*ء7،؟لأعكأصلا*-؟ءح!!!ظبمكلإع!

ير-اء!يرسضء!،ير"ير1*ء!كرو،-!ء!لابزكأأ*""ء!ء؟د!بر!لأ-كا

--!*،ض!كي!7ئجلأ"ورءة17يرش:!كخ!-48غلأ؟

ض3نركا*؟ننفي!؟!!؟في!لإتنو؟س-،رزلم،!!المءلملميمبركأثلإع!+4؟3!/"ص،لأكاءلاءتن

لأ!بركع!يركأ،،ا!*لأءى*،ل!كازو!ءيرئجحعلأ؟!عا!!ر!بملم؟تم!جتركأكالأ7سضش7"!-!ءلأآير!ور7حكا33--

شءئنلا،ىير!ع!س!4ء!كاعيى!به!!*ءممياوكيئ؟ووكالأ!د،

كا،ير7كاء-كأ!ء؟لأك!!برصعسصئنبر/!كا*3(-كأ"!كئىسى!؟ء

4ء،ء*!؟،تنير؟ءبر!!!!*كأ!عزر!شيزكا؟7ص3عير

بحضها.منقريبةورسمهاحجماأصغرالبحيدةالأشياءبحع!الخطىاللنظوروذلك،المسافةبعديصورمشهدالهوائىاللنظور

لقطةفىالمتوازيةالخطوط!يهاتتلاقىالتيالحقطة،التلاشىنقطةالرسميوضحبلونوسماءمباشرةالرأسفوقزرقاءسماءبرسم

.بحيدة.الأفقفيفاغأزرق
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القرنخلالبدأتالتىالوسطىالعصورخلالهجراقد

خلالالمنظوريبالرسمالعملوأعيد.الميلاديالخامس

عشرالرابعالقرنإبانإيطاليافيبدأالذيالنهضةعصر

.الميلادي

اللوحاترسمفيأوجهالمنظوريبالرسمالاهتمامبلغ

الخامسالقربنفيالنهضةعصرفيرسمتالتيالزيتية

،أم425عامحواليففي.الميلادينعشروالسادسعشر

لمدينةصورتينبرونلسكيفيليبوالبريطانيالمعماريرسم

لإحداثالرياضيةالمعادلاتفيهمااسشخدمفلورنسا،

عصرفنانىعلىكبيروقغهذالإنجازهكانوقدالمنظور.

المنظورباستخدامشغفواثمومنبه،فتنواالذينالنهضة

.والمعسافاتالفضاءتصويرعندالواقعيةمنقدرلتحقيق

كتاباألبرتىباتيستاليونيدعىاخرإيطالىمعماريوألف

أرلهذهوكانتام،435عامالتشكيلى؟التصويرأسماه

االلإيطاكطوالعال!االفنانعرضكماللمنظور.علميةدراسة

كيفيةع!تحرتالتىأضجاربأمنكثيرافينشيداليوناردو

.بعيدةمسافةعلىمنللأشياءال!نرؤية

يراقصصانظر:،الفنفيالمنظورعنالأمثلةمنلمزيد

التشكيلى.

رفائيل.:أيضاانظر

هـ،711-)063الدينجمالمنظور،ابن

بنمكرمبنمحمدالفضلأبوام(.1232-131

المعجمصاحبالمشهورالأديباللغوي،الإفريقيمنظور

الأدبكتبمختصراتوصاحب،العربلسانالكبير

أخرب.اطراللسفيوقيلبمصرولد.كالأغانيالكبرى

بنومرتضىالمقير،ابنعلىوتتلحذالإنشاءديوانفيخدم

قضاءوليثم.وغيرهمالطفيلبنوعبدالرحمن،حاتم

حياته،بقيةعاشحيثمصرإلىوعاد،الغربطرابلس

وقدمجلد،خمسمائةنحوبخطهتركوقدبهاوتوفي

.عمرهآخرفيبصرهكف

كتبباختصارمغرماكان:بقولهحجرالنوصفه

الأدبكتبفيأعرفلا:الصفديوقال،المطولةالأدب

تدينه،فيمعتدلآمتواضعاصبوراكان.اختصرهوقدإلاشيئا

وأصحابوالتقوىالعلملذويمكرما،معشرهفيلطفا

كسائرالبديععليهيهيمنجميلا،فنيانثراترك.الحكمة

لكن،الظلوخفةدالرقةيمتازنثرهأنإلا،زمانهمنثورات

المعاني،وتعليل،الألفاظشرحفيشرعإذاتمامايختفىالبديع

كتابهأوالعربلسانكتابهمادةعليهاشتملتماخاصة

نترهطواعيةفيالفضلويعود،نواسأبىأخبارالاخر

حياته،معظماشغلهمااللتينوالقضاءالإنشاءلوظيفتيوجماله

الكتابة.فيومراسا،الثقافةفيعمقاتتطلبالوظيفتينف!*

،جيدةقريحةعلىيدلمنهوردماقلةفعلىشمعرهأما

رقيقة.عذبةولغة

وهو،العربلسانالكبيربمصنفهمنظورابناشتهر

،للأزهرياللغةتهذيب:هيمعاجملخمسةجامعمعجم

وحاشية،للجوهريوالصحاح،ميدهلابنوالمحكم

فيكتابولهالأثير.لابنوالنهايةبري،لابنالصحاح

نواسأبيالمراح!سيرةأوفىمنويعتبر،نواسأبيأخبار

مختصر:فأهمهامختصراتهأما.ومجونهوشعرهونوادره

الأخبارفيالأغانيمختارسماهأرزياالأغانيكتاب

أهلمحاسنفيالذخيرةكتابومختصروالتهانى،

،الذخيرةلطائفوسماهالأندلسيبساملابنالجزيرة

يوسفبنلأحمدالخطابفصلكتابومحتصر

الحواسبمداركالنفسسرورسماهوقد،أضيفاشىا

الادابزهر:لكتبمخت!مراتإلىبالإضافة،الخمس

الدهريتيمةوكتاب،القيروانىدلحصريالألبابوثمر

عساكر،لابندمنت!قوتاريخ،الثعالبيمنصوريلأبى

وغيرها.

المعجم.؟العربلسانأيضا:انظر

عنهيعلنوكانفرنسافيقديماظهرإجراءاقيلمع

ناقوسيقرعكانالمواعيدهذهففيالمساء.حلولمع

والابتعادالناروإخمادالأنوارإطفاءبضرورةالناسلإشعار

منأولوليمالملكوكانالفجر.يح!تأنإلىالشوارععن

عشرالحاديالقرنفىإنجلترا،إلىالإجراءهذاأدخل

ما301عاموفي،الغروبناقوسقانونوسمي،الميلادي

!وقف،لمالناقوسقرعأنإلا،القالونالأولهنريألغى

بريطانيا.منأجزاءبعضفيمستمراومازال

بعضعلىالتجولمنعقوانينالمجتمعاتلعضوتطبة!

الذينالأشخاصعلىيفرضإذ،الحربوقتالراشدين

فترةخلالديارهمفييبقوأأنالأعداءلجنسياتينتمون

.الحربزمنفطمحددة

للقضاءأحياناالإجراءهذاالحكوماتبعضتستخدم

علىللقضاءأومظاهرةتفريقأوالشغبأحداثعلى

وأوسياساتهاللحكومةالمعارضةالعامةالشعبيةالتجمعات

بعضفيوالأحياءالقبائلبينالشخصيةالمنازعاتلفض

.التجولحظرأحياناالإجراءهذاويسمىالبلاد.

جنوح)مئالجريمة(بمالجريمةان!:.الجريمةمع

الفقةفيالعقوبة،الإعدامعقوبة)مإلحوح(،الأحداث

الإسلامى.

(.السلىوتظيم)الإسلامالنسلتنظيمانظر:.الحملمع
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وأالقحببقماشالمكسواللحادطسقاتمنالحيامهذهصنعتاليورتة.أوالججرعليهايطئللطيقابلةحيامفيالرحلالبدويسكنهاا!لنغوليةالسهول

.مزارعفيالرحلالبدوتوطينبالتدريحالدولةتحاول.للحيواناتالهىالصورةمقدمةفيالتيالحطرةأماالجلد.

ا!نجمتآبضقيوسطفيتقعدولةمئعوليا

الهضابتغطي،الأراضيوعرةومنغولياوروسيا.

صحراءتغطيبينماأراضيها،أغلبالجبليةوالسلاسل

الموطنهيومنغوليامنها.الشرقيالجنوبيالجزءجوبي

.المغولاسمعليهيطلقالذيألاسيويللشعبالأصلى

القرنخلالالتاريخفيإمبراطوريةأكبرالمغولبنىولقد

منالممتدةالمنطقةعلىفاستولواالميلاديعشرالثاني

منمنغولياالصينحكمتأوروبا.شمرقىإلىاسياشرقي

تسمىمنغولياوكانتأم119عاموصأم068عام

-الجنوبإلىالواقعةالمنطقةأما.الخارجيةمنغولياآنذاك

منجزءاتزاللافإنها-الدأخليةمنغولياتسمىوالتى

الصين.

أربعلفترةالرئيسالشعبينتخب.الحكمنظام

القائدومنصبالدولةرئاسةمهامالرئي!رويتولى.سنوات

يقومالذيالوزراءرئيسويعينالمسلحةللقواتالعام

ورئيسالرئيسويعين.اليوميةالحكمشؤونبتصريف

الوزراء.مجلصأعضاءالوزراء

التشريعيةالهيئةفيأعضاءمنغولياشعبينتخب

الدولةخورالالهيئةهذهوتسمى.أرئمشواتلمدةالوطنية

نائبا76أعضائهاعددالبالغالهيئةهذهوتتمتعالكبير.

والخارجيةالداخليةبالشؤونالخاصةالقراراتاتخاذبحق

الوزراء.رئيستعيينعلىتوافقكماسواء.حدعلى

عاممنغوليافيالحكمعلىالشيوعيةسيطرت

عليهأطلقالذي-الشيوعيالحزبوأصبح.أم129

الوحيد،السياسيالحزب-المنغوليالشعبىالثوريالحزب

،أم099عاموفى.الحكومةعلىتماماالحزبسيطروقد

لكن،للحكومةبالنسبةالحزبيةالتعدديةنطاممنغولياتبنت

الحكومية.المناصبأغلبيةيحتلونالشيوعيونيزاللا

إلى-والقضائيةالإداريةالناحيةمن-منغولياتنقسم

العاصمةباتورأولان:هىمستقلةمدنوثلاثإقليما،18

أردنت.ومدينةالحدشةالصناعيةدارهانومدينة

ويعيش،المغولمنمنغولياشعبمعظم.السكان

والكازاخستانيينالصينيينبعضأيضامنغوليافى

المنغوليةاللغةهيمنغوليافيالردممميةواللغة.والروس

التىالرسميةالكالكالهجةمنهالهجاتعدةلهاالتى

بطريقةالمنغوليةاللغةتكتب.الناسمعظمبهايتحدث

حالكلوعلى.الروسيةالسيريليةالألفبائيةفيخاصة

الألفبائيةلإحلالمتزايدةدعاوىمنغوليافيهناكفإن

وهي-اللاميةوتعتبر.الرومميةالألفبائيةمحلالمنغولية

الرئيسيةالدينيةالعقيدة-البوذيةأشكالمنشكل

ممارساتيعيقالشيوعيالحكمكان.المنغوليللشعب

أصبحالديمقرأطيالحكمنظاملكن،الدينيةالشعائر

أفضلبشكلالدينيةالحرياتبممارلمسةللمواطنينيسمح

السابق.من
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!+!!ى/جك!+ن!ولجولالالااريخهير!لحرهالحوندمايرلارانجوز

لا!،"ندينشاسا31بح!ارا

لاادءحم!درا.0-3 ص7ر!صها3لا-ءح-3صلما؟حن.دجادندجورا

حالحيكيويجلا

برءلاعالص!ن37،3بن-خ!س"-!،أسودديوكي.الصدن،عاسكصثمهحددلهط!ية-!

-3هول!رالحبابر

لاشماءنمكسيرلمحط!*بر؟!1"لشمبم-صءحرىا

رز*عرصكا---!-لألاخيوصأثهـوخ!-لأ-ساللحرلمطحمشوس!وقارتعاع

ميل00010251؟/\9د299د.

21005107510002".0001!،؟9ت..2د..ادوليةالحدودشامرح!ليستهدهـالحرلطه

جداحارمنغوليامناخوسطها.إلىمنعوأجاشرقيشمالمزارغوسصأفيالمنغوليالشعبنصفحواليويعيش

أدنىتسجيلتمالشتاء.أثناءالبرودةوشديد،الصيفأثماءتشبهمزرعة003الح!صمةأنشاتوقد،الماشسيةلتربية

تراوحتحيثباتورأولانمنطقةفيحرارةدرجةوأعلىالمبانيوتحتوي.صغيرةضىتتوسطهاضخمةماشيةحظائر

ماوعادة،مئويةدرجة36والصفرتحتدرحة94بينماومراكزومحلاتومكاتبمنازلعلىللمزرعةالرئيسية

فيغزيرةأمطارتهطلوربماالخفيفةالثلوجالأمطارمعتنزلبعضعلىالحكومةوتشرف.والحيواناتللسكانصحية

فيعنيفةلزلازلمنغولياوتتعرضوأغسطمه!.يوليوشهرييزالولا.المحاصيلبعضلزراعةوتستخدمها،المزارعهذه

.الأحيانبعضهؤلاءويتنق!!.الرح!!البدوحياةيعيشالمنغوليينمنالقليل

تمتلكالشيوعيالعهدفيالدولةكانتالاق!ماد.منخيامفيويسكنونلآخر،مكانمنقطعانهممعالبدو

وتديرها.منغوليافيالتعاونيةوالمزارعالمصانعمعظمأصشديداالحرمنتحميه!االيورتة،أوالجيرتسمىاللباد

منالمنغوليةالحكومةقللتللبلاد،الشيوعيالحكموبنهايةأجدواهؤلاءبتوط!تتدريجياالح!ضمةوتقوم.القارسوالبرد

تربيةوتعد.الاقتصاديةالقطاعاتهذهعلىالدولةةمميص!إ.خاصةصارعفي

منأكثرالرعاةيربيحيثلمنغوليا،الفقريالعمودالمواشيأولانمدينةفيالحكوميةمنغولياجامعةأنشئتوقد

نصفها.منأكثرالأغنامتمثلالماشيةمنرأسمليون02المدرسينلإعدادمعاهدمنغولياوفي.أم249عامباتور

وتشكل.والخيولوالماعزالبقرالأخرىالحيواناتوتشملكالزراعةموادأطلابايدرسحيثمهنيةومدارس

منتجاتأيضامنغولياوتصدر.أ!سادراتامن%35الأبقار.والطبوالاقتصاد

عددانخفضوقد.واللحوموالجلودوالفراءالألبانفيالأراضيامنشبرأييوجدلا.والمنماخالسطح

الفترةخلالوفي،العشرينالقرنمنتصفخلالالحيواناتالبحر.سطحعنءم..منأدنىمستوىتحتمنغوليا

الأخرىوألمحاصيلالبقولمنإنتاحهمالمزارعونزادنفسهامنأكثرإلىمنغولياغربيفيألتايجبالوترتفع

فيرئيسيامهمادوراوالبناءالتصنيعويؤديكبير.بشكلجبالبينوالمرتفعةالواسعةالسهولوتوجدم،003.4

يت!االتيالرئيسيةالمنتجاتوتشملمنغوليا.اقتصادوتوجدمنغوليا.جبالوسطتقعالتيهينتينوجبالألتاي

واللبادوالخيامألمحفوظةوالأغذيةالبناءموادتصنيعهاأحبروهي-أف!ربحيرةوتغطي.حصثيرةبحيراتالسهلفي

والخزفالزجاجووالأثاثالصوفيةوالأقمشةوالصوفتغطي2.حصم.0053لنحوتقدرمساحة-منغوأجافىبحيرة

منكبيراحتياطيمنغوليافييوجد.ال!صريتوأ!مابونواالعاصمةشرقيشمالالواقعةهينت!تجبالالكثيفةالغابات

والنفط.والحديدوالذهبوالنحاسالحجريالفحمسهلفهومنعوليا،منانضرقيالجزءأماباقور.أولان

منغوليافيالرئيسيالحديديةالسككخطيربطالخضراء.الأعشابتحسوهمنخفض

روسيامعالحديديةالسككبخطباتورأولانالعاصمةمناقتربكلماالسهلهذافيالترلةخصوبةوتقل

خطوطمعويتصل،الشمالفيسيبرياعبريمرالذيمنتمتدجرداءصحراويةمنطقةوهي،جوبيصحراء
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الوقطولويبلغ.الجنوبفىالصينيةالحديديةالسكك

.معبدةغيرترابيةطرقمعظمهاكم.00575منغوليافي

بحيرةعبروروسيامنغوليابينالبضائعتبادلويتم

أولانالجويةالخطوطوتربط،سيلينجونهرهوفسجول

منغوليا.فيالإقليميةوبالعواصمالأخرىبالدولباتور

فىالرئيسيةاليوميةالصحيفة)الحقيقة(،وأونين،

وثلاثأخرىصحفتسعمنغوليافيوتوجدمنغوليا.

فيصحيفةعشرةثمانيتوجدكما،دوريةمجلةعشرة

المنغولية.الأقاليم

تحتالمغولمنمجموعاتعدةاتحدت.تاريخيةنبذة

وقد.الميلاديعشرالثانىالقرنبدايةفيجنكيزخانقيادة

المغوليةالإمبرأطوريةخانقبلايحفيدهوجنكيزخانوسع

أوروبا.إلىوصلاحتىالغربباتجاهوالصينكوريامن

عشرالثالثالقرننهايةفيالإمبراطوريةهذهانهارتوقد

اءمصأدعاأوقد.طوريةامبرل!ا،لمغوليةا:ن!ا0يدلميلاا

عشرالخامسالقرننهايةفيمنغولياتوحيدالمغول

بدايةوفىاللاما.عقيدةباعتناقالناسوأمروا،الميلادي

منشورياشعبحكامسيطر،الميلاديعشرالسادسالقرن

الحكامهؤلاءانتصروقد.الداخليةمنغولياعلىالمنغوليون

منغولياعلىواستولواأم464عامفيالصينعلى

.أم68.عامفيالخارجية

الصين-إلىبالنسبةالحالهيكما-لمنغوليايكنولم

خلالالأخرىالشعوبمعمحدودةاتصالاتسوى

انظر:.الميلا"ديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنين

منشوريا.

موجزةحقائق

باتور.أولان:العاصمة

المنغولية.اللعة:الرسميةاللفة

2.كم005.566.1:المساحة

.أم!69عامتقديراتحسبنسمة056.2).00:السكانعدد

%61السكاد:توزع2.كمكلفيشحصان:الس!!انيةالكثافة

عاملإحصائياتطبقاالسكالىعدد.الريففي93%،المدنفى

عامالمتوقعالسكادعدد.نسمة00443.0.2:م9891

نسمة.000.698.2:م2".ا

والخيولوالماعزوالأبقارالحمالوتربيهالزراعة:الرئيسيةاللنتجات

البطهاطصوزراعةوالحليباللحموإنتاجالحبوبوزراعةوالأغنام

.الخضراواتوزراعة

والصابونالمعلبةوالأعذيةواللبادالبماءمواد:والتعليبالصناعة

والسفط.الححريوالفحموالمعاددوالأقمشة

والأررت"الأحمرباللونعموديةخطوطمنمنغولياعلميتكون:العلم

وقد.الأيسرالخطعلىدهبيةرموزوجودإلىلالإضافةالأحمر،ثم

.أم449عامالعلمهذااعتمادتم

التعريك.النقد:وحدة:العملة

منالصينيةالقواتالمنغوليونطردأم،119عاموفي

ملكا،الحيبوذايدعىقديساونصبواالخارجيةمنغوليا

روسيا.مندعفاوطلبوا

علىوروسياالصينمنكلوافقت،ام139عاموفي

معلكنهاشؤونها،علىالسيادةالخارجيةمنغولياإعطاء

الواقعوفى،القانونيةالناحيةمنصينيةمقاطعةبقيتذلك

عامالروسيةالأهليةالحربوخلال.الروسيةالسيطرةتحت

الخارجية،منغولياللشيوعيةالمناوئةالقواتاحتلتأم029

ثمعليها.ملكاالحيبوذاتنصيبخلالمنوحكمتها

الخارجيةمنغولياعلىالروسوالشيوعيونالمنغوليوناستولى

عامفيالشعبيةمنغولياجمهوريةوأنشأواام219عامفي

الحي.بوذاوفاةبعدام429

الصراعأثناءالسوفييتيالاتحادمنغوليالمحاندت

الشيوعي.العالمقيادةحولالصينيالسوفييتي

التيالإصلاحاتأعطت،الثمانينياتنهايةوفي

حرياتالشرقيةأوروباودولالسوفييتيالاتحادفيحدثت

فيمظاهراتالمنغوليونقادوقد.الدولهذهشعوبلأكثر

الحرياتمنمزيدعلىالحصولأجلمنام099عام

الشيوعيةالدولفيحدثتالتيبالتغيراتمتأثرين

منغوليافيالشيوعيالحزبتخلى،لذلكونتيجة.الأخرى

الحزبية.التعدديةنظامتبنيوتمالسلطةاحتكارهعن

،ام099عاميوليوشعهرفيحرةانتخاباتأجريت

عاموفى.البرلمانمقاعدبأغلبيةالشيوعيونوفاز

حلأعقابفيأخرىانتخاباتأجريت،ام299

المنغوليالشعبيالثوريالحزبفازوقد.الشيوعيالحزب

مقاعدبأغلب-السابقينالشيوعيينمنأعضائهمعظم-

أولمنغولياشهدت،ام399عاموفي.البرلمان

بونساالرئيسانتخابفيهاأعيدمباشرةرئاسيةانتخابات

،أم699يوليووفي.أخرىلفترةأرشيرباتلماجين

الاتحادائتلاففيهافازنيابيةانتخاباتأجريت

البرلمانوانتخبالثوريالحزبعلىالديمقراطى

للوزراء.رئيساأنخسايخانمندلممايخانى

الصين.بمجنكيزخانأيضا:انظر

منغوليا.ان!:.الخارجيةمدهوليا

التيالأرضفيالفتحةأوادثقباليركاليالمئفد

المنافذهذهأغلبوتحدث.البركانيةالغازاتمنهاتخرج

فيالوطنييلوستونمتنزهمثلالبركانيةالمناطقفي

بخاراتكونماعادةالخارجةوالغازات.المتحدةالولايات

وكبريتيدوالهيدروجينالكربونأكسيدبثانيمخلوطا

وبعض.والنيتروجين،الهيدروجينوكلوريدالهيدروجين
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المنافذهذهوتخرج.حانقولعضها،سامالغازاتهذه

الكبريتية.الدواضتتسمىكبريتيةغازات

.الحارةالينابيع:أيضاان!

الوصية.بنودلينفذالم!تالشخصالوصيلأمدمد

تعيينبدونأووصيةيتركواأندونيموتونالناسفبعض

صحةتحقيقمحكمةفإن،وصيةالميتتركإذا.وصي

علىويجب.الممتلكاتفىالوصيتصرفتراجعالوصايا

الوصايا.صحةتحقيقلمحكمةالوصيةيقدمأنالوصي

ويقررقضاةمحكمةتحقيقالوصايامدىصحةالوصية

علىالمستحقةوالمطالباتالضرائبكلالوصيويدفع

فيعليهاالمنصوصالماليةالالتزاماتينفذثم.الممتلكات

التىالمصارلفلهمتدفعأنفيالحقوللأوصياء.الوصية

حقهممنليسولكن،بواجباتهمالقيامفييتحملونها

نأعلىالوصيةفيينصأحياناول!شجزء؟أيتقاضي

عندماعاددهذايحدثو.أتعابهنطرمبلغللوصييدفع

أتعابالإوصياءيدفعقدرممارسا.محامياالوصييكون

قدطيمةسمعةوذيالعقلسليمابالغوأي.المحكمةبأمر

شخصتعيينعلىتنصالوصايامنوكثيروصيا.يكون

غالباالأوصياءهؤل!ءومثلوصيا.ليكونالمتوفىأسرةمن

.مكافأةأيبدونالوصيةبنودلمجفذون

منلكثيرالأوصياءمقامالمصارفتقومأنويمكن

إدارةفيليساعدهمحاميايكل!عادةوالوصىالوصايا.

ولكنوصيا.يعملأنالشخصيرفضوقد.الأملاك

لابدعنهايتخ!أنيريدثمالوظيفةيقبلالذيالثعخص

ذلك.يفعلأنقبلالمحكمةإذنعلىيحصلأن

بومية.الميراث:أيضاان!

م(.4291-6871هـ،أ43-19213)المنفلوطي

فيولد،مصريوأديبكاتب.المنفلوطيلطفيمصمطفى

عريقبيتفينشأ.نسبوإليها،أسيوطبمحافظةمنفلوط

الزمن.منقرنينقرابةالصوفيةوالثقافةالقضاءأهلهتوارث

أسمأكما،الكريمالقرآنحفظحيثال!صابفيتعلم

معارفهفتوممعتالأزهرإلىانتقلث!ا.العربىالخطبمبادئ

للإماموكانعمقا.وازدادتوالأدبيةواللغويةالدينية

متابعةعلىشجعهفقدذلكبمفىكبيرأثرعبدهمحمد

كانبينما-بهاتعلقهشديدرأىحين-الأدبيةقراءاته

إلىذلكلعدتعرف.عنهاصرفهيريدونالأزهريونشيوخه

يوسفعليالشيخوإلى،زغلولسعدالوطنيالزعيم

شخصيتهتكوينفىكبيرأثردهماوكاناللؤيد،!احب

وبنائها.الثقافية

خ!!بغيرتهالمنفلوطيعرف

الفصحىاللغةع!ى

ألا!؟-سالقيمعلىومحافطه

--خرشترل!!علىدأ!تكما،الأساسية

!7س-؟؟والدينيةالثقافيةمقالاتهذلك

غغ"-ث!يضفىنشرهاالتيالكثيرة

/7،-؟كا-ءصشضءالواسعةشهرتهدكناللؤيد.

-+3-3!!-االقصصيةأ!هأعماعلىقامت

المنفلوطىلطفيمصطفىانتحتحارالاقتالتيوالروائية

أعماللهتحظلموتداولأ

العربي.العالمأومصرفىسواءبمعصرهفيمماثلةأخرى

)فيالنظراتواسعا:رواجالاقتالتيالأعمالهذهومن

بمغربيةأصولمنمقتبسةصغيرةقصصوهيأجزاء(ثلاثة

برناردينالفرنسيالكاتبلقصةترجمةوهيوالفضيلة

كارألفونصللكاتبماجدولين(بموفرجيني)بولبيرسان

أشجارتحتأوماجدولين:بعنوانالمنفلوطيعربهاوقد

القصصهذهوكل.الشاعر،العبراتوكذلك؟الزيزفون

منمؤلففيجمعتثم،مرةمنأ!ضرطبعتالرواياتر

ال!صاملة.الأعماليضمجزءي!

الأصالةمنالأعمالهذهحظأنمشالرغموعلى

إلا،معروفةغربيةمؤلفاتمنمقتبسأغلبهاإنإذ،قليل

السهلالأدبيأسلوبهالحممومنمستمدةروعتهاأن

والعواطفبالشاعريةيمورشفافأسلوبفهو.الجميل

منالعاديالقارئالأسلوبهذامكنوقد.المتدفقة

هذاعلىتربىوقد.معهوالتفاعلالنصبقراءةالالمشمتاع

العبارةبفخامةيولعونالذينالقراءمنجيلالأسلوب

العفيفالصادقالحبموضوعأنكماالتعبير.وأناقة

وجو،عنهتعبروالرواياتالقصصهذهكانتالذي

قاما،الأحداثفيهاتدورالتيالخلابةالطبيعيةالمناظر

العربيةالمجتمعاتفيالأعماللهذهالترويجفيكبيربدور

المحافظة.القيمذات

يبلغولماالأدبيمجدهقمةفيوهوالمنفلوطيتوفي

مدرسةلواءالحديثالعربيالنثرفىرفعأنبعد،الخمسين

.العبارةبشاعريةتعنىأدبية

اللاجئ.ان!:.الوطنعنالمئفي

الطائر.؟البطانظر:المئقار.

.حيوان،البلاتيبوس:انف!إ.لبطةامئقار

العربيةالبلادفيالبريالنباتالظر:الصقر.مئقار

الصقر(.)منقار
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-؟هـ،-584؟)الكنانيمنقذابن

بننصربنمقلدبنعليبنمرلثمدبنأسامةأم(.188

منقذبنيأكابرامير.الشيزريالكليبيالكنانيمنقذ

مميزارا،الصليبيونيسميها،حماةقربشيزرقلعةأصحاب

والتاريخ،الأدبفيتصانيفله.الشجعانالعلماءومن

في)ح!طوط(البديع)مطبوع(؟الادابلبابمنها:

والأحلامالنوم)مخطوط(بموالديارا!لنازل؟البديع

العصاالنساء؟أخبار،والحصونالقلاع)مخطوط(بم

منه.منتخباتطبعت

سنةمصرإلىوأنتقل،دمشقوسكنشيزر،فيولد

فلسطين،فيالصليبيينعلىحملاتعدةوقادهـ.054

حتىفأقامكيفيحصنإلىبرحهاثم،دمشقإلىوعاد

فدعاه،دمشقالأيوبيالدينصلاحالسلطانمجيء

دمشق.فيمات.الثمانينتجاوزوقدفأجابه،إليهالسلطان

،مطبوعشعرديوانوله،والسلاطينالملوكمنمقرباوكان

وترجم،مطبوعوهوالاعتبارسماهجزءفيسيرتهوكتب

والألمانية.الفرنسيةاللغةإلى

تمتازالتيالرطبةالإسفنجيةالأرضمنمساحةالمئقع

أيضاالمنقعويحتوي.الحزازياتنمووغزارةالحمضيةبتربتها

المتحللةالنباتيةالحياةأشكالأحدوعلىأخرىنباتاتعلى

أغلبوتوجد.الخثتسمىوالتىكبيرةبدرجةجزئيا

مناطقكلفىتوجدأنويمكن،الشماليةالمنطقةفيالمناقع

الذيالخثمنعباءةشكلعلىمناقعوتوجد.العالم

أغلبوتوجد.الطيعيةالمناظركلبكثافة)يخنق(يغطي

وأسكتلندا.أيرلندافيالخثبعباءةتغطىالتيالمناقعهذه

مع،العميقةغيرالضحلةالبحيراتفىالمناقعوتتكون

الأمطارذاتالمناطقفيوأيضابطيء،مائيتياروجود

الظروفهذهوتشجع.للمياهالرديءوالصسرفالغزيرة

الأسفغنونباسمالمعروفالنوعخاصة،الحزازياتنموعلى

وتعاظمومثو.الإسفنجمثلالمياهيمتصوالذي

تتحولفإنهاالجافةالمسطحةالمناطقفيوالخثالأسفغنون

مناقع.إلى

الحموضة،مرتفعييكونانماعادةوماؤهاالمناقعوتربة

قليلة.تكونهناكتنموالتيالنباتاتأنواصكعفإنولذلك

بعضفإنالأخرىوالحزازياتالاسفغنونإلىوبالإضافة

الأشجارهذهومن.والشجيراتالأشجاربهاتنموالمناقع

تنموالتيالأبيضالصنوبروشجرةاسموداءالراتينجيةالشجرة

اواسطفيالمناقعصنوبروينتشر.الشماليةأمريكاشماليفي

الدبوعنبالسحابفريزمثلشجيراتوتنموأوروبا

)حصالجبلإكليلويعدإسكندينافيا.مناقعفيالشمالي

من-متقزمةشجيرةوهي-بريطانيافيالموجودالألسبان(

يذوالخلنجالخلنجنباتإلىباللإضافةالمثاليةالمناقعنباتات

المؤشراتمنالحشراتاكلةالنباتاتوتعد.الصليبيةالأوراق

ذاتالنديةالنباتاتهذهوتشملالمناقع.أراضيعلىالدالة

فيالحشراتتصطادالتيالنابنطونباتاتالكجةأ!ورا!تىا

.نبات،النديةبمالنابنطانو:الخروطتشبهأورأق

واليعاسيبالخنافسمثلعديدةحشراتوتعيش

والطيورالكركيطيوروتتكاثر.المناقعفيوالبعوض

التيالصغيرةالثدساتأيضاوتعيع!المناقع.فىالخواضة

المناقع.فيأيضاا!لستنقعاتلاموسوالمسماةالفئرانتشبه

منالعديدوتستغرق،هشةبيئيةأنظمةالمنا!وتعد

الزراعيالتطورويهددوتتطور.تكتملكيالسنوات

الكثيرأيرلندافقدت،المثاللممبيلوعلى.المناقعوالصناعي

الذيالخثاستخلاصبسببأعثيفةاالمناقعأراضىمن

الكهرباء.محطاتفيوقودايستخدم

الأشياءمنالعديدتحللعدمالحمضيالخثويسبب

العلماءويقوم.طويلةلسنواتالمناقعفيوضعهاتملوحتى

التيالختلفةالأشياءوكذلكوالحيوانالإنسانبقايابدراسة

فيالحياةطرفعلىللتعرفوذلكالمناقعاممتخراجهامنتم

الماضية.الأزمنة

السبخة.،الرطبةالأرصبمالبركهأيضا:انظر

منالمنقلاتتصنع.الزاويةمقدارلقياسأداةالمئقلة

دائرية.نصفعادةوتكونالفلز،أوالورقأوالبلاستيك

منأحيانا)أو8،51.إلى.منالزوايادرجاتوتطبع

منطافيةحصيرةبهمنقع

مننوعوهوالأسفغنون،

هذايظل.الحزازيات

بمساعدةطافياالأسفغنود

أحرىوأشياءالنباتاتم!يقان

كمياتوتتحمع.طافية

النباتيةالحياةمنكبيرة

حصيرةتحتجزئياالمتحللة

الخث.وتسمىالأسفغنون

وشحيراتأشجار
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الزوايا.لقاسمقلةيستخدمطالب

عليها.تحفرأوالمنقلةعلى(زاويمل0032إلىصفر

ويقرأ،الزاويةخطيأحدعلىالأسف!!االطرفويوضع

.القياسمعالآخرالخطتقاطععندالزاويةقياس

طاولةظهرعلىورقةشوقأسسطحيةاالمنقلاتترقد

علىالزواياكلتقيسأنواحدةسطحيةلمنقلةويم!ش،الرسم

يةأ!رواالمنقلةوتب!ت.الطاولاتمنالختلفةالمساحات

وهى.ال!-هـويةالزوايامقاييعروالملاحةأ!لكافيالمستخدمة

.كرةظهرعلىالمثبتالبلاستيكأوالورقمنمصهشوعة

كروية.منقلةمعيستعملأنأعراتامنواحدلحجمويمكن

الفنى.الرسمأيضا:انظر

من-الشوائبأي-الملوثاتيزيلجهازالهواء!ي

الغبار،الصلبةالملوثاتوتشملالهواء.أوالغازتيار

السائلة،الملوثاتأما.الطلعوغبار،والدخان،والنسالة

فيالأخرىالملوثاتوتاتي.والضبابالشبورةفتشمل

.غازاتأوألخرةش!ول

عديدةأغراضاالهواءمخقياتتخدم.الاستخدامات

كماالهواء،نظافةتحسن-البيوتفي-فهى.مختلفة

غباراستئصالفيالهواءمنقياتمنخاصةأنواعتساعد

القشحمىمنيعانونالذينتريحوبذلكوالغبار،أطلعا

الكبيرةالمتاجروتستخدم.الأخرىالحساسيةوأمرا!ه!

ولتقليللعسلعها،نظافةعلىللمحافظةالهواءمنقيات

القابلةالأخرىوالموادالنسالةبجمعوذلك،الحرائقمخاطر

تستخدمكما.التهويةنظامفيتتر!سبقدالتي،للاحتراق

دونللحيلولةالهواءمنقياتمنحاصةأنواعاالمستشفيات

.العدوىانتشار

بدونبكفاح!ةالعملعديدةصناعاتتستطعولا

ومواد،الأطعمةفإن،المثالمسبيلوعلىالهواء.منقيات

الغبار.منخالياهواءتتطلب،معينةآليةوعمليات،الصيدلة

التكلفة،الهواءمنقياتتقلل،الصناعاتمنعديدوفي

التدفئة،أن!مةمنالوارد،المكيفالهواءتوزيعبإعادة

إلىالعودةمنالمفرغةالملوثاتتمنعأنهاكماالهواء،وتكييف

الروائحأوالغبارإزالةيتحتم،الأحيانبعفه!وفي.المصنع

.المجاورةالمنطقةلس!صانالهواءإيذاءدونللحيلولة،الصناعية

الاحتراقمحركاتبحمايةأيضاالهواءمنقياتوتقوم

.المفرطالتآكلمن،ال!خرىوالآد!ت،الداخلى

الهواءمنقينوعيعتمدالهواء.منقياتأنواع

إزالتها،المرادالجسيماتومقاديرأحجامعلىالمستخدم

أيضا،أهميةالت!طفةتكتسبكما.الملوثخواصعلىر

شراؤها،تحكلفالهواءتنقيةأنظمةبعضلأنذأسكو

وتصنفالاخر.بعضهامنأكثروصيانتها،وتشغيلها،

الرئيسيةوالأنواعتشغيلها.مبدأحسبالهواءمنقيات

المرمحب2-بالترشمئ!المنقيأ-هيالهواءلمنقيات

الذاتي.أغصورباالمنقي3-،الكهروستاتي

مغلفغيرجافامرشحاتستخدمبالترشيحالهواءمنقيات

وأ،الصوفلبادمثلموادمنمصنوع،خارجيةبطهبقة

نوعينمنوتصنعاسمليلوز.أليافأوالقطية،الحشوات

بعدمنهالتخلصيتموالآخر،للتنظيفقابلأولهما

النسالة،منكبيرةمقاديرالجافةالمرشحاتوتسع.الاستعمال

مما،المرشحمسامتسدأنيمكنال!صيرةالتراكماتألىإلا

فعاليته.وإعاقة،المرشحخلالمنالهواءسريانبطءيسبب

،السياراتفيالمستخدمةتلكهيشيوعاالأكثروالمرشحات

.بالمنازلوالتبريدالتدفئةأنظمةوفي

وأ،العاليةالكفاءةذاتالهواءمرشحاتوتعد

%9تبلاعاليةكفاءةذاتمرشحاتالمطلقةأوالفائقة

وطبقات،المثنيةالسليلوزأليافمثلموادعلىوتحتوي

الزجاجيةالأليافمنمؤتلفةومجموعة،عميقةرقيقةرملية

الأنماطأما.المضغوطةالزجاجيةالأليافأو،والصوف

تزيلفإنها،البيوتفىوالمستخدمة،بقليلكفاءةالأقل

الهواء.منالدقيقةالغباروجسيمات،والدخان،الطلعغبار

ترسيبهابتزايدالمرشحاتلهذهالفعليةالكفاءةوتتزايد

.القصوىفعاليتهاتبلغأنإلى،للملوثات

الهواءمنقياتضمنتعدالكهروسلاتيةالمرسبات

تميزهاجانبإلى،عاليةبكفاءةتعملد!نها،أهميةالأكثر

إزالةفيخاصةمفيدةوهى.ومختلفةعديدةبامشخدامات

وغبارالبكتيرياإزالةفيوكذلك،والدخانالغبارجسيمات

التهويةهواءلتنقيةمصممةالمرسباتبعضأنكما.الطلع

ينتشربينماوالمتاجر،والمستشفياتوالمكاتبالبيوتفي

والغاز.الهواءلتنقيةالصناعةفيالأخرىالأنواعاستخدام!

منالهواءيمرمؤينمنالكهروستاتيةالمرسبةتتكون

توليدووحدة،الملوثاتتزيلمجمعةأووخ!ية،خلاله

بنفخمروحةوتقومالمستمر.التياربكهرباءتزودالتيالطاقة
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المشحونةالصغيرةالأسلاكمنبعددليمرالملوثالهواء

كهربائيةشمحنةالجسيماتوتتلقى.المؤينفيكهربائيا

وبعد.الأيونأنظر:.تأينتبأنهايقالثمومن،موجبة

منسلسلةمنتتكونالتي،الخليةإلىالجسيماتتمرذلك

تحملبينما،موجبةشحنةبعضهاتحمل،المعدنيةالألواح

المشحونةالغبارجسيماتوتنجذب.سالبةشحنةالأخرى

سالبة،بشحنةالمشحونةالمعدنيةالألواحإلىموجبةبشحنة

بينمابعضا،بعضهاتجذبالمتضادةالشحناتلأنوذلك

بالألوأحالغبارجسيماتوتلتصق.المتماثلةالشحناتتتنافر

بغسلهاذلكيكونماوعادةتنطفها.يتمأنإلىالمعدنية

وماء.منظففى

الطاردةالقوةمبدأتستخدمالذاتيبالقصورالمنقيات

سريانأتجاهبتغييروتقوم.الطاردةالقوةانظر:.المركزية

الهواء.تيارخارجالأوساخجسيماتتطردبحيثالهوأء،

في،الأولالمقامفي،الذاتيبالقصورالمنقياتوتستخدم

والموادالغبار،منباستمرارللتخلصوذلك،الصناعة

.الأخرىوالملوثات،الحبيبية

الماصةالمنقياتتستخدم.الأخرىالهواءمنقلاتآنواع

القلوية.المركباتأوالماءمثل،بسيطةامتصاصعوامل

فيللذوبانالقابلةالغازاتلإزالةالماصةالمنقياتوتستخدم

تتسم،الصناعاتبعضوفي.الختلفةالصناعيةالعمليات

وتقوم.بالخطورةللاحتراققابلةمعينةأبخرةأوغازات

عالية،حرارةدرجاتفيالغازاتتلكبإحراقالمنقيات

الغازاتبإحراقتقومكما.السلامةتضمنوبذلك

لاستعادةالامتزازيةالمنقياتوتستخدم.النتنةوالأبخرة

الموادأبخرةمنكبيرةبكمياتيضحىحيثما،المذيبةالمواد

هلامأو،الفحممسحوقهيالممتزةوالمادة.المذيبة

أثناءميكانيكياأوفيزيائياتتغيرلاأخرىمادةأوالسليكا

الامتزاز.عملية

الهواءبغسلوالغازاتالهواءغسلأجهزةبعضوتقوم

الأجهزةتلكتمتصكماالبخار.تيارمثلللهواء،بغاسل

مرشحاتبوساطةالصلبةالجسيماتتجمعأو،الغازات

خزفية.بمادةمملوءةأوعيةأو،رطبة

باللزوجةالمنقيهوالهواءمنقياتمنآخرنوعيوجد

فيالاستخدامشائعالما!يفىكانوقد.والارتطام

يجبرالكاربرجرإلىالداخلالهوأءكانفقد.السيارات

بالزيت.مبللمعدنيشبكيمرشحخلالعادةالمرورعلى

علىيساعد،بالزيتمملوءحوضخلاليمرذلكوبعد

متبق.غبارأيجمع

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

البنزينمحركالتهويةالهواءتكييف

المرشحالكاربريترالهواءتلوث

جسدذوصغيرثديحيوانالمنك.!حيوانالمئك،

كيلوجرامنصفبينوزنهيتراوح،قصيرةوأرجلنحيل

لمسم،6وه05بينطولهويتراوحوأحد،وكيلوجرام

بنيبفروالبريالمنكجسديكتسي.الأشعثذيلهباستثناء

تمقدالأسرفيتربيتهاتتمالتيالأنواعأنإلا،اللون

مفضضارمادياأوأزرقأوأسودتخشفروابحيثتهجنها

الفخمةالشتويةالمنكجلودعلىالطلبويشتد.أبيضأو

القبعاتصناعةفييستغلونهاالذينالفراء،صانعىقبلمن

.الثيابمنوغيرهاالفضفاضةوالمعاطفوالسترات

والأمريكيالأوروبى:المنكمننوعانويوجد

أوروباويستوطنالأخير،منقليلاأصغرالأول.الشمالى

المنكجلودأنغيرووسطها.آسياوشماليالشمالية

تجارية.قيمةلهاالتيهيوحدهاالأمريكي

الريفيةالمناطقفيالمنكيعيش.المنكيعيشكيف

والمستنقعاتوالجداولالأنهارمنبالقربوالبراري

فرائسهوتتمثلوالبر،الماءفيالمنكويصطاد.والبحيرات

إبصاروقوة.المنوةوأسماكوالضفادعالبحرجرادفيالمائية

يلفماكثيرافإنهولذلك،محدودةالماءتحتالمنك

لإمساكهاالماءفييغطس!ثمأولأ،البرعلىوهوالفريسة

الطبقتين.ذوجلدهذلكفييعساعدهمنهتفلتأنقبل

بجسمهليحتفظعنهالماءتطردالدهنيةالخارجيةفالطبقة

علىالناعمةالغليظةالسفليةالطبقةتعملحينفيجافا،

دفئه.حفظ

والجرذانالفئرانعنالمنكفيبحثالبر،فيأما

الصخور.وبينالأشجارجذوعتحتوالثعابينوالأرانب

الرئيسية.المنكأعداءهيالبوممنمعينةوأنواعوالثعالب

تعيشووسطها.آسياوشمالطالشماليةأورولايستوطنالبرياغك

والزواحفالتديياتلصعاروتتعذىالماء،منبالقربالحيوالاتتلك

.والأسماكوالبرمائيات



الجوزاءمنكب292

تهحيريت!حيتالممك،مرارعفىحصيصايربىالأبيضالملنك

المفصفر.والرماديوالأزرقالأسودالمرواضغايرارعحيوالات

اشبئ.فصلفىوعشرةوليدينبينماالمنكأنثىوتلد

منمساعدةدونوإطعامهاالصغارتربيةعلىالأنثىوتقوم

نأالمنكصغيريستطع،صيفلأرنهايةوبحلولالذكر.

قدت!ضدالأولعامهاالصغارتتموعندما.بمفردهيأكل

علىقادرةوأصبحتبها،الخاصةالصيدمناطقحددت

.سنواتثلاثمنأكثرالمنكيعيشماونادراالتوالد.

بالشراكالمنكصيدالقانونيبيحالشماليةأمري!صاوفى

رومحيا.فيالفراءصيادويصطادهكماالشتاء،فصلفي

جلدعننعومتهلزيادةوذلكثمنا،أغلىالانثىوفرو

حجما.أصغرأنهارالذكر،

فيالأسفيالأمريكىالمنكتربيةتتم.ا!لنكمزارع

المنكجلودوتعتبر.أحالمامنكثيرةأجزاءفيالمنكمزارع

.البريالمنكجلودمنأطتلفعرضةأقلالمزارعفيالمري

مزارعمنالأمريكيالمنكمنكبيرةأعدادهربتوقد

إلىتؤديكادتلهامستعمراتوأقامتأوروبا،شمال

فقطمعينةأجزاءفييعيشالذيالأوروبيالمنكانقراض

وفنلندا.فرنسامن

.الفراء:أيضا:انظر

أكثرأحدأوريونسألفاأيضاويسمىالجوراءمئكب

علىويطلقالجبار.كوكبمجموعةفيلمعاناالنجوم

ولمعانهحجمهلأنالمنتظمغيرالمتغيرصفةالجوزاءمنكب

.التنوعلهذامحددةفتراتهناكتكونأندونيتغيران

كواكبمن-العاديبالمعدللمعانهيكونعندما-ويعتبر

ال!ولى.المرتبة

السببويرجعأحمر.عملاقانجماالفلكيونويصنفه

درجةفيالشديدالانخفاضإلىلونهاحمرارشدةفي

الشمس.حرارةدرجةنصفتعادلالتيالسطحيةحرارته

---أ

الت!س-!

إ-

المئئريمدار!----لا

المريخمدار--
الحوراءرسكص

نأويمك!.مرة046بحواىالشمصححممىأكبرالجوزاءمنكب

الشمسىالمظاممركزفىوضعألهالترضناإداالحوزاءسك!يغطى

محتمعة.والمريخوالأرضواشهرةعطاردمدارات

بحوالىالشمسحجميفوقالجوزاءمنكبحجمأنغير

ضعفا.046

سنة003مسافةالأرضعنالجوزاءمنكبويبعد

أكتشفوقد.الضوئيةالشةانظر:.تقريباضوئية

وجود،البقعلقياستصويرجهازبوساطة،الفل!جون

وتعتبرالجوزاء.منكبس!حعلىاللونداكنةمساحات

الفلكيونفيهاكتشفالذيالآخرالوحيدالنجمأصشمسا

السطحية.التضاريسهذهمثل

.أوريون،علم،الفلك:أيضانظرا

م(.748-674أهـ،03-)54المنكلىرابن

،محدث.المدنىالقرشيعبداللهأبوالمنكدربنمحمد

روىوعنه،سواهموطائفةوأنساوجابراهريرةسفأبا

ومالكحنيفةوأبوعيينةبنوسفيانالثوريوسفيانشعبة

العلمفيوتقدمهثقتهعلىمجمعصالحإماموهو.وغيرهم

كان.والقراءاتالحديثبعلملتعلقفيماوخاصةوالعمل

لهروى.استقامتحتىسنةأربعيننفسىكابدت:يقول

وغيرهم.الستةالكتبأصحاب

ومحرراناقداكانام(.569-)0188لهـ.مئكن،

والثقافةالذوقعليبهجومهاشتهرأمريكيا.وصحفيا

وانتقد.الامريكيةللغةبدراستهاشتهركما،الأمريكية

كما.الأمريكيةالوسطىالطبقةضحالةاعتبرهمامنكن

العنايةإلىويدعو-زمنهفي-الجددالكتابيساعدكان

ويوجيندرايزر،وثيودور،أندرسونشميروودومنهم،بهم

ونيل.أ

مساهمةأم(19)9الأمرييهةاللغةمنكنكتابكان

الذي-الكتابهذافيمنكندرس.اللغةدرالحمةفيبارزة

أمريكا،فىالإنجليزيةاللغةتطور-مراتعدةوذيلروجع
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الكلماتتقبلوامتدح

الجديدةوصئالتعبيرات

الحياةلنمطكانعكاس

الأمريكي.

منكنلويسهنريولد

ماريلاند،بالتيمور،في

بدأ.المتحدةبالولايات

مأ998عامالأدبيةحياته

مبهن.لهـ.رائدلصحيفةمراسلا

وعمل.الصباحىبالتيمور

رئيسيةبصورةأم419حتىأم609عاممبنالفترةخلال

سن.بالتيمورصحيفةفىعمودوكاتبومحرراصاسسلا

سمارتلمجلةمسرحياناقداام809عاممنكنأصبح

عاممنمشاركامحرراناثانجانجورجمعوعمل.ست

ميركوريأميركانناثانمعوأسس.ام239حىأم411

علىوالتعليقاتبالفكاهةتمتلئمجلة)وهىأم،249عام

أعمالالمطبوعينكلاأبرزوقد(.الامريكيةوالسياسةالعادات

النقدية.منكنأعمالمنوكثيراالجددالكتاب

الهوىكتابفيومقالاتهالنقديةمنكنأعمالجمعت

عاممنالفترةخلالنشرالذي،مجلداتستةمنالمكون

فلسفةالأخرىأعمالهوتضمل.أم279إلىأم919

ثلاثةمنالذاتيةوسيرتهأم()801نيتشهفريدريك

م(بم0491)م(2811-0881)السعيدةالأيام؟مجلدات

الأيامأم(،)419أم(601-)9918المحفأيام

أم(.)439أم(136-)0918الهمجية

ويلز،ساوثنيوفيدارلنجنهرعلىصغيرةمدينةملددي

غربيجنوبمنتقريباأكم51بعدعلىبأمشراليا،

مركزومنندي.نسمة604السكانعدديبلغ.هلبروكن

عامتنفيذهبدأالذيمنندي،بحيراتمياهتخزينمضروع

نهرعلىسدأنشئوقد.ام069عاموأنجز،ام949

ليكباسمتعرفالتي،المياهتخزينمنطقةوتمد،دارلنج

.بالمياههلبروكنمدينة،وذرول

أولميتشلتوماسالرحالةكانام835عامفي

مننديستيرتتشارلزواستخدم.المنطقةيزورأوروبي

واتخذ.أم448عامأسترالياوسطإلىلرحلتهقاعدة

نقطةالمنطقةويلز.و.جوبيركأوهاراروبرتالرحالتان

.أم086عامالقارةعبرلرحلتهماانطلاق

أدفهكتابالأدباءوسراجالبلغاءمنهاج

هـ،684سنةالمتوفىالقرطاجنيمحمدبنحازمأبوالحسن

التونسىالعربىالتراثمنالسفرهذاظلوقد.أم285

وحيدةمخطوطةعنحققهأنإلىطويلةلمدةمجهولأ

محمدالدكتورالزيتونةجامعفيالعبدليةفيكانت

ظهروبذلكام،669سنةونشرهالخوجةبنالحبيب

مضمونهفيلتميزهوالبلاغةالنقدكتبمنمهمكتاب

بالمنابعمؤلفهتأثرولوضوح،عرضهوطريقةمؤلفهومنهاج

وقد.وفلسفةومنطقوبلاغةونحوفقهمنلثقافتهالختلفة

واضخااليونانيةبالثقافةوتأثرهالمنطقيةثقافتهتأثيرظهر

والخطابةالمنطقفيأرسطولكتبدراستهانعكستحيث

علىسيناوابنوالفارابيرشدأبنشروحاتعبروالشعر،

دوافععنحديثهأرسطوبأداءتأثرهمظاهروأبرزهذا.كتابه

علىوالجماليالنفسيوالأثرالقولومحركاتالشعر

والكتاب.والمحاكاةالتخيلمسألةعلىوارتكازه،السامعين

فيهتحدثأنهيظن)الذيالأول،أقسامأربعةإلىينقسم

يبدألذلكمفقود،الأداء(وطرقالعبارةوأجزاءالألفاظعن

القسمويليه،بالمعانيالخاصالثانيالقسممنالكتاب

.بالأسلوبالخاصبالرابعويختمه،بالمبانيالخاصالثالث

وبناءلمادتهتنظيمهفيواضحاتميزاحازمأظهروقد

تحليلهفىأصالتهوأظهر.دقيقمنهجيأساسعلىكتابه

والنقديةوالإبداعيةالإنشائيةالنظريةلأمس!والعميقالدقيق

صناعةقوانينأوبعلمأسماهماتأسيسوحاولأيضا.

منالكتابيخللموإنمعظمهفين!يطرحفي،البلاغة

فيعالجهالذيالمعقدالموضوعولطبيعة.التطيقيةالناحية

أحياناالقارئيجدالفلسفيبالمصطلحتأثرهوبسبب،كتابه

والتركيز.والتكثيفالتعقيدشديدةالكتابلغة

.حازم،القرطماجني:أيضاانظر

المحيطفيتعيشالمنهيدنسمكة.سمكةالمئهيدن،

جنوبيبينالواقعةالمنطقةفىالأمريكتينعنبعيداالأطلسي

أمريكيةهنديةكلمةمناسمهاأخذتوقد.والبرازيلكندا

يستخدمونالقدماءالهنودكانحيث،الأرضمخصبةتعني

بينماالمنهيدنطولويبلغ.مزروعاتهملتسميدالسمكةهذه

.كجم.،هو.3،بينماتزنبينمالممم46و03

طولعلىالمنهيدنصغارمنكبيرةأسرابوتشاهد

تسبحوهي.الصيففيالمتحدةللولاياتالشرقيالساحل

الأطلسي.ساحلطولعلىتعيشالمنهيدنسمكة
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صيدلأساطيلسهلةفرائسيحعلهاالس!بمامنقريبا

الاسماكولعضوالتونةاغرشراسمكإلىبالإضافةالأسماك

البحر!ىالدقيقةالحيةأصكائناتلاالمنهجدنوتتغذى.الأخرىا

المائية.العوالقانظر:.المائيةالعوالقتسمىالتي

تباعمنهاقليلةكمياتأنإلا،المنهيدنالإنسانيأكل

الصابونصناعةفييستخدمقيمازيتاالمنهيدنوتنتجغذاء.

المطر،منالواقيةالمشمعيةوالثياب،الأرضياتومشمعات

دقيقويستخدمالفولاذ.معقيوفي،والورليش،والدهانات

تستخدمبينماالداجشة،أطحيواناتعلفاالمسحوقالمنهيدن

سمادا.المنهيدنمخلفات

فصيلةإلىتنتميالمنوةسمكة.سمكةاووة،

العذبة،المياهأسماكفصمائ!!أكبرالنوعهذاويعد.الشبوط

وآمحياأورولافيالمنوةمننوع006.1يوجدحيث

أجة.الشماوأمريكاوإفريقيا

عنةالمنوأسماكامعفمأطوليزيدل!،ابأنحااوفي

يوجدأصذياالهنديالمسارسمكطوليصلبينما،سما5

.م72.إلىأ!ند،اأنحاءشتىفيوالحداولالأنهارفي

،ثصفوفيالحرتبةأغليلةابأسنانهاالمنوةألواعمعظماوتتميز

الأنواعاتعرثيتعذرماوكثيرا.السمعحاسةبقوةتتميزكما

ولونها.وشععلهاحجمهافيالتماثلبسببالختلفة

أوروباأنحاءمعظمافيالأوروبيالمنوةسمكيعيش

صغيرةقشورولهسم،أ5طولهويبلغآسيا.وشصالي

ولونزيتونيا،بنياالسم!ءأ!نيكونماوعادة.للغاية

البقعمنصفيندمجوقد.الأمعينوجنباهاأصفربطنها

تبدوبينما،الجنبامتدادعلىشعريطش!صلعلىالداكنة

.التزاوجمو!عمفيالبراقةواكبرتقاليةالحمراءلألوانهاالذكور

ويتغذى،صغيرةأسرابفيالأوروبيالمنوةويعيش

.الصغيرةالمائيةالحيواناتمنوغيرهاالمائيةبالحشرات

أصيةالشماأمريكامياهفيتعيشالتيالمنوةأنواعومن

وشوب،الرأسوغليظالماعز،ورأس،الشائعالففمى

مياهفييعيشأسذيالشاباالفضيالمموةوينتمي.الجون

الكرسين.فصيلةإلىالمداريةإفريقيا

كي!-

!إحم!*!!!!ع؟!-7

يدويعيش.العدسةالمياهأسماكف!ائل!رأإلىينتميالمنوةسمك

الحارية.الاردةالمياه

ولذلك.الكبيرةللأسماكطعاماالمنوةأسماكوتعتبر

صيدهاويتم.الشصأبولسمكحياطعماتستخدمفهي

.الأسماكتفريخومزارعالبركفيوتربى،بالشباك

الشوب.:أيضاانظر

النوأفذصفيعنيمعماريتعبيرا!ئيسة!ور

المحيطة.السطوحفوقيرتفعجزءاأوحائطفيالموجودة

تسمحيث،الكنائسفيكثيرايستخدمالتعبيروهدا

صحنلإضاح!ة،المداخلإلىالضوءبرورالعلياأخوافذا

منكثيرفىالعلياأضوافذاوتصنعممراتها.راص!صيعسةا

.ملونزجاجمنوال!ضاشالكاتدرائيات

.العمارة:أيضاانظر

.الذبذباتراسمةانو:.المئوسة

.العقار،المركن:انظر.المئوم

كانعازف(.-ام19)6يهوديمئوهين،

أعمالوروجصغير،طفلوهوكبيرانجاحاحقهتأمريحى

قيمة.لكنهامهملةقديمةموسيقىوأحيا!اصرين،رو

تدربأنسبقالذيالكلاسيكيالموسيقيالأسلوبمزج

.الأخرىوالبلدانالهندموسيقىومعالجازمععليه

السابعةفيوهووظهر.نيويوركمدينةفيمنوه!تولد

فرانسيسكو.سانوركسترامبنمنفردكمانعازفعمرهمن

الشبابالموسيقيينتدريبفيحبيرانشاطامنو!نبدل

.أم639عامأسسهاالتيبإنجلترا،سريمدرسةفيوبخاصة

أخرىومواضيعالموسيقىعنوأحاديثهمقالاتهجمعتوقد

الرحلةكتبكماأم(.)729والألحانالرئيسيةالفكرةفي

ذاتية.سيرةوهيأم()779التامةغير

)الم!حة(.الأندلسفيالإسلاميةالحضارةانظر:.المئية

-أ232هـ،)962-596يناللىزينالمنير،ابن

أبيالقاضيابنعليالحسنأبوالدينزلنالقاضيأم(.692

بكرأبيبنمختاربنالقامعماأبيبنمنصورب!محمدالمعالي

المالكي.المنيربابنالمعروف،الإسكمدريالجذاميعليبن

الحاجب،وابنالدينناصرالقاضيأخيهعلىالفقهقرأ

وكان.الخيليبنيو!عفعنالسلفيةالأربع!توروى

،الصورةمليحالحرمةوافرمحتشما،جليلاصدرامحدثا

وأفتى،،مدةالثغرقضاءولي.الفضيلةكامل،الهيئةحسن

والثغر.بمكةوحدث،ودرسوصنف

شرح،البخاريتراجمعنالمتواري:مصنفاتهمن

.للبخاريالصحيحالجامع



-أ223هـ،683)062-السكندريمنيرابن

أبىبنمنصوربنمحمدبنأحمدالعباسأبوأم(.284

ائنير،بابنالمعروف،المالكيالسكندريمختاربنالقاسم

والتفسيروالأصولكالفقهعصرهعلومجلفيشارك

الإسكندرية.قضاءتولىكماوالبلاغةوالأدب

تفتخرالمصريةالديارإن:عبدالسلامبنالعزيقول

المنير.وابنالعيددقيقابن:برجلين

صاحبمنالانتصاف،المحيطالبحركتبهمن

علىوردالمعتزليالزمخشريتفسيرعلىعلقه،الكشاف

المعتزلة.شبهاتبعض

منجماعةإدىلشيرشاؤمصطدحالمئيسدروو

للجمهور.التسليةيقدمونكانواالذينالمحترفينالشعراء

أفرادكان.الوسطىالقرونخلالأوروبافيواشتهروا

نأإلا،الأولالمقامفيوموسيقيينمغنينالمنيستريل،طبقة

ومهرجين،،ومشعوذين،قصاصينأيضاكانوامنهمكثيرا

فيمختلفةبأسماءالمؤدونأولئكوعرف.وبهلوانات

والمغنينالتروبادورشعراءيسمونكانوافقد.الختلفةالبلدان

ألمانيا،فيالغنائيينوالشعراءفرنسا،فيالغنائيينالشعراءأو

البلدانفيالسكالدالمؤرخينبالشعراءيعرفونكانوأبينما

وكان.أيرلندافيالملحمييينوبالشعراء،الإسكندينافية

أماالشاعر.-يسمىالقدامىالإنجليزالمنيستريلطبقةعضو

وموسيقييشعراءعلىأطلقتفقدالمنيستريلطبقةتسمية

المتأخرين.إنجلترا

خدمإلىينتمونالمنيستريلطبقةأعضاءبعضكان

ينتقلونألاخربعضهمكانبينماوالنبلاء،الملوكوحشم

تصادفهمالتيالقلاعفيعروضهمويقدمونالبلاد،فى

للقرويين.عروضهميقدمونأحياناوكانوا.الطرقفي

تقديمهمأثناءوقصصهمأغانيهميؤلفونكانواماوكثيرا

الشعبيةالأغانيأيضايرددونكانواأنهمإلا،للعروض

عليها.الحفاظعلىساعدمما،الشعبيةوالحكايات

القرنأواخرفىالتلاشيفيالمنيستريلطبقةوبدأت

القصاصينمحلالمطبعةوحلت،الميلاديعشرالخامس

النهاية.في

رودلتروباا

لدالسكا

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

المتجولالشاعر

مينيسيمجر

777-هـ،244-)016أبوجعفر،منيعبن

عبدبنمنيعبنأحمدأبوجعفرالثقةالحافظالإمامم(.985

إمامالروذ.مرومنوأصلهالبغداديثمالبغويالرحمن

المباركوابنعيينةوابنهشيمعنحدثمحدثوفقيه

592المنيهوت

والنسائيوالترمذيداودوأبومسلم:عنهحدث.وغيرهم

وجمعرحل.وغيرهمالبغويالقاسمأبوومعبطهماجةوابن

سنةأربعينمننحوأمكثعابدأ،وكان.المسندوصنف

.ليالثلاثكلالقرآنيختم

أسبرطة،ملوكأحدالإغريقيةالأساطيرفيمئيلاوس

أمير)وهوباريساستطاع.الطرواديةهيلينزوجكان

فجمع.طروادةإلىمعهبالهربهيلينإقناع(طروادي

وبعد.طروادةوهاجماجيشاأجاممنونوأخوهمنيلاوس

منيلاوسواسترجع،المدينةاحتلالمنتمكنامشواتعشر

فيلكنهما،سنواتثمانىلمدةالعودةطريقوضلا،هيلين

هناكوهيلينمنيلاوسوعالق.أسبرطةإلىوصلاالنهاية

طويلة.لسنواتأمانفي

الطروادية.هيلينأيضا:انظر

أمريكاالأصديموطنهاصغيرةشجيرةالمئدالوت

مهماغذائيانباتاوتزرعالكاسافا،أيضاوتسمى،الجنوبية

فيمرةلأولالمنيهوتزرع.المداريةالمناطقمنالعديدفي

وربما،الميلاديعشرالثامنالقرنفيمعريلانكافيآسيا

المنيهوتولنبات.الرقيقسفنمقعلىإفريقياإلىنقل

،الحادةالطويلةالأوراقمنومجموعات،خشبيةساق

غنيةاللبيةوجذوره.مترينارتفاعيصلحتىوينمو

المناخفييموالمنيهوتنبات

جذورإعدادويتم،الدافئ

اليسار()إلىالحلوالمنيهوت

كالمطاطس.للأكل
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وبالإمكانأصلغذاء.رئيسيامصدراتشكلالتيبالنشويات

طعاما.وتناولهالخجاتأوراقغليأيضا

الحلو،المنيهوت:المنيهوتمنرئيسيانصنفانوهناك

وحبةلإعدادبتقشيرهأوالبطاطسمثلجذورهطبخويتم

ويستخدمنيجيريا.فيوغاريالبرازيلفىفارينهاتسمى

أما.الكعكمنصغيرةقطعصنعفىالمبشورالمنيهوت

لتخليصهاغسلتإذاإلاسامةفهياللراللنيهوتجذور

ش!ص!!فيالمجرولقالنشايستخدموعندئدالسيانيد.سممن

مث!!صئأطباقفيتستخدمأوالتابيوكاحبيباتأورقائق

نخيلابمث!-المنيهوتجذرويحتوي.الحليبمهلبية

ثابترئيسيطعاموالمنيهوت.ضشيلبروتينعلى-الساغو

وينئنباتالحساء.معتناولهويتم،المداريةالمناطقفي

سكانويستخدمهكساريب،يسمىعصيراأيضاالمنيهوت

تخميروبالإمكان.الصلصاتصناعةفيالغربيةالهندجزر

كحولية.مشروباتلصنعالمنيهوت

لعدحصادهويمكن،بسرعةالمنيهوتنباتوينمو

يحتويالنباتمذاوالأن.زراعتهعلىقليلةأشهرمضي

الجراد.مثلالحشراتهجماتيقاومفإنهالسيانيدبمعلى

فسيفساءداءيسمىمرضالنباتهذايهاجمإفريقيا،وفى

.المنيهوت

الساغو.:أيضاان!

العربيةالبلادفيالبريالحيوانان!:.العرييالمها

الفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئة،الماريةالعرببة(بم)المارية

)صورة(.إنمائهاو

إحدىالمهابهاراتاملحة.ملحمةالمهابهاراثا،

والقصيدةالهند،فيمعروفتينملحميتينقصيدت!تأشهر

العالمفيقصيدةأطولالمهابهاراتارامايانا.هيالأخرى

عشرثمانيةإلىمقسمةبيتألف022منتتكونحيث

اللعةوهيسيةاسمنس!باللغةأغصيدةاكتبتفصلا.

منعددإلىالقصيدةهذهترجمتللهند.المقدسةالقديمة

شعبيةذاتترويهاالتيالقصةلأنالحديثةالهنديةاللغات

اكتيللقصةصيغعدةعرضتوقدكلها.الهندفىواسعة

منعددتلفازاتوفىالهنديالتلفازفيالقصيدةترويها

.الأخرىال!قطار

وتتحدثبهاراتا.العظيما!للكمهابهاراتاكلمةتعني

بيندارتأضياوالمعاركوالنزاعاتالمنافساتعنالقصيدة

بهاراتاألحمرةمنفرعانوهما،والباندافاسالكاورافاس

باسمعرفالذيأليهممنالكاورافاسينحدر.الحاكمة

نأفيفش!!فقدولذا،أعمىدريتاراضمتراكان.دريتاراشترا

الذيباندوأخوهمنهلدلآالعرشواعتلىملكا،يكون

بعدفيماالعرشعنباندوتنازل.الباندافاسمنهينحدر

نشأ.الملكزمامدريتاراشتراوتولىمتدينا،راهباليصبح

الخمسةباندوعمهموأبناءال!!اورافاس،درساراشترا،أبناء

الأسرتين.بيندائماتحتدمكانتالمنافساتول!شمعا،

تتعلقالتيالأمورفىشديداستياءإلىالمنافسةهذهانقلبت

الملكي.العرشيرثبمن

المنفى.إلىالباندافاسإرسالتممريرنزاعوبعد

ضمنهاومن،ال!صيرةمغامراتهموصفالقصيدةتواصل

منكلتزوجوهناكدوروبادا.الملكبلاطفىإقامتهما

با3تعرفكانتالتىالملكابنةالمنفي!تالأحوينأ

كرشناالباندأفاسقابلالمنفىفترةوخلال.دراوبادي

الذيفشنونلمعبودهمتجسيدابعدفيمابهواعترفوا

الشاليةمعاركهمفيتقويتهمفىونصائحهبقوتهساعد

.الكاورافاسضد

معالمملكةاقتسمواالمنفىمنالباندافاسرجوعلعد

دأئما.سلامايحققلمذلكولكن،أ!ظرافاساعمهمأبناء

أحدمعالنردويودهشتراالباندافاالأخوينأكبرلعب

لقي.دوريودانااسماعليهيطهلقكالىوالذيال!صاورافا

الزهريستعملدائماوكانشاكونىعمهمنعونادوريودانا

فيبماشيءكليودهشترافقدذلكوبمسبب.المشحون

علىالباندافاسأجبرأخرىومرة.دراوباديزوجتهذلك

معركةحتىمحنتهموامتدت.المنفىإلىالذهاب

عاميبيننشبتالتيأعبرىاكوروكشيترا

عاصمةمنبالقرب،أرحإلظنونع!.مت65و.085

هذهفىالكاورافاسأمراءكلقت!!.دلهىالحديثةالهند

حكمهفيواستمرملكا،يودهشتراأصبحوبذاالمعركة

عنتنازلوهنا.الحياةفيمهمتهأتمقدأنهلثمعرحتى

وإخوتههوالسماء،إلىالصعودرحلةوبدأالعرش!

فيرافقهموقد.دراوباديوزوجتهمالآخرونالباندافالم!

إلهوهودارما،معبودهميمثلكان،كلبالرحلةهذه

وبعد.الهنديةالأساطيرفيالأخلاقيوالقانونالواجب

فيالسماءفيأخرىمرةالباندافاساتحدعديدةمغامرات

.المطافخاتمة

الرئيسيالموضوعتكونالتي،أغصةاهذهتشكل

كثيرالقصةوتتخلل.فقطالقصيدةربعنحوللمهابهاراتا،

المليئةوالطرائفوالأساطيرالأخلاقيةالحكاياتمن

تشتملكما.الهنديةالفلسفيةوالمبادئالدينيةبالتعاليما

الصالحة،والحكومةالحكمفنعنمقاطععلىأيضا

الشعبيةالقصصمنعددعلىكذلكالمهابهاراتاوتحتوي

سافتريوقصة،أمايانتيودنالاقصةذلكفيبما،الأخرى

معركةوتقدمشعاكونتالا.وقصةراما،وقصة،وساتياوان

ية،العس!الإمشراتيجيةونقالقلدراسةفرصةكوروكشتيرا



792المهاتما

بالواجبتتعلقللمهابهاراتاالأساسيةالفكرةولكن

وقد.الهنديةالنظروجهةمنالقويموالسلوكالأخلاقى

الملكيةبهاراتاألحرةمزقالذيوالمعقدالطويلالصراعأتاح

أنهاكما.للملكالمتوقعوالسلوكالواجباتلبيانالفرصة

الدينورهبانوالجندللرعاياالسلوكمثالياتتبينأيضا

علىالتقليدجرىوالبلايا.المحنمنيعانونالذينوالناس

ولكنالمهابهاراتا،مؤلفهوفياساالقديمالعالماعتبار

كتاباتكمجموعةتبدوفالملحمةجمعها.أنهالأرجح

القديمةفالأجزاءمختلفةأزمنةفيعاشواعديدينلمؤلفين

يمكنبينماعام،0025نحوإلىالغالبفىعمرهايرجع

.م005عامإلىيرجعمتأخروقتإلىتتئلحضها

إلهابصفتهالهندوسىالتفكيرفىكرشناأهميةتطورت

.م002و.مق002بينالفترةفىالملحمةهذهفيرئيسيا

وتطورانتشارلتتبعالمهابهاراتاامشخداميمكنلذلكونتيجة

وقد.الهندوسيةفىفشنو،الإلهإلىنسبةالفشنافىالفكر

صورةفيظهورهعبرلعابديهذاتيامعبودافشنوالإلهصار

المهابهاراتا.فيأرجوناللأميروالصديقالناصحكرشنا،

للمهابهاراتامسودةوثلاثمائةألفنحواليوموتوجد

فيالملحمةيظهروكلهاكبيرا.اختلافابعضهاعنتختلف

عشرالخامسالقرنإلىيرجعأقدمهالأنالمتأخرشكلها

.الميلادي

البجافادجيتاهىالمهابهاراتاإلىالإضافاتوأشهر

النصوصأكثرالانوهي،السادسالكتابفيالموجودة

نأكيفالبجافادجيتاتحكي.شهرةالمقدسةالهندوسية

وهواجسشكوكلهكانتللباندافا،الثالثالأميرأرجونا،

وأالكاورافاسعمومتهبنيمحاربةعليهيتعينكانإذاعما

فيفشنوالإلهسلطةباسممتحدثاكرششوقاموقدلا.

أرجونامهارةكانتذلكبعد.عادلعملهأنإقناعه

تعاليموتشكلالباندافا.لانتصارحاسماعاملاالعسكرية

الحدشة.الهندوسيةجوهرالبجافادجيتا

هيللمهابهاراتامعروفةلاحقةنسخةوهناك

سلسلةوتعطي،العالمخلقتصفالتيالهاريفامشا

فيكرشنامغامراتعنوتتحدثلفشنو،نسب

نهايةالهاريفامشاتنتهيلفشنو.مجسدابصفتهطفولته

بهايفسدالتىالطريقةبسببالإنسانيةبانحطاطقاتمة

منالرئيسيالجزءمثلومثلها.ويلوثهالعالمالإنسان

كتاباتمجموعةهىالهاريفامشافإنالمهابهاراتا

الرئيسيةالقصةقدمتوقد.عديدينلمؤلفين

مثمرامصعدرامنهاالمستمدةوالأساطيرللمهابهاراتا

.الهنديوالنثروالشعروالنحتوالفنللمسرحية

الثقافةإثراءفي،أوجهعدةمن،الملحمةوساهم!

الهندوسية.والعقيدة

الشماليةالصحاريفىتعيشوهي.لولبيةملتويةقرونذوظبىاللهاة

حيوانا.ثلاثنإلىخمسةمنتتكودقطعانفيوتتحقلل!!ريقيا،

صحاريوفي،العربيةالجزيرةفييعيشظبىالمهاة

إلىللجزائرالشرقيةالأجزاءمنمتجولأإفريقيا،شمال

بقرمننوعوهيبالمارية،يسمىماالمهاةوتشبه.السودان

الظبى.انظر:.لصيقةقرابةبهتربطهاالإفريقيالوحش

وتتميز،جيدةبصورةالصحراويةمإلحياةالمهاةتتلاءم

لمدةممشيأنتستيموهي.الممتدةالعريضةبأقدامها

الجريفيتسرعأنلاتستطعولكنهاماء،دونطويلة

علىارتفاعهاويزيد.القصيرةوأقدامهاجسمهاتقلبسبب

فهيوعجزهاوذيلهابطنهاأما.الأكتافعندسمأ..

فصولبتغيرغطائهالونبقيةتتغيربينما،اللونبيضاءدائما

وضاربة،الأعلىالجزءفياللونرمليةتكونحيث،السئنة

الموسميكونعندماوذلك،الأسفلالجزءفيالبياضإلى

مشوبارماديالوناغطاؤهافيتخذالشتاءفيأماصيفا.

حواليإلىطولهاليصلالملتويةقرونهاوتنمو،بنيةبمسحة

مابينءتتراوحقطعانفىعادةالمهاةوتحري.أم،02

الحاضروقتنافينادراحيواناصارتوقدحيوانا.3و.

الحجماةلحماليةالوطنيةالهيئةانظر:الجائر.الصيدبسبب

العربية.البلادفيالبريالحيوانوانمائها،الفطرية

كرمشند.موهنداس،غانديانظر:.المهاتما
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أصحابمنجماعةعلىيطلقاسمالمهادجرون

رهـالى،!ا!لىال!!انإلىشيرهمسبقواضلإال!سد،الم!رسول

وعشيرتهمقومهمتاركينهاجرواثمعفممر،ورسوله

دينه،ونضراللهلكلمةإعلاءوأموالهموأوطانهمومنازله!ا

والأنصار!المهاجرينمنالأولونوالسابقون):تعالىقال

أ!جرامنمأخوذمهاجرجيموالمهاجرون.أ..؟التوبة

بمناقترنإسلاميلفظوالمهاجر،والفراقالتركوهو

فارقوالإيمانإلىغيرهوسبقرآهأوعائهلرالرسولصحب

بيعةشهدمنالصحابةمنوالمهاجر.لدينهحفظاقومه

لدرا،شهدمنوقي!!،القبلتينصلىمنوقيل،الرضوان

الذينالمهاجرينللفقرأء):تعالىقولهفيهماجاءالذينوهم

ورضوانااللهمنفضلايبتغونوأموالهمديارهممنأخرجوا

.8الحمتر:!الصادقونهمأولئكورسولهاللهوينصرون

مركزكانتم!4أدمعلوم.المهاجرينمنالسابقون

تانالأرعلىوالقائمونال!صعبةسدنةبهاوكان،أحربادين

أطقصوداإلىأ!صوأ!!ا،العربسارعندالمقدسةوالأصنام

لعيداشانلوعماوشدةعسرايزدادفيهاالإصلاحمن

بدءعىأررعوداتكونأنذلكتلقاءالح!صمةمنفكانعنها،

منحطنويهيجهما.بمامكةأهليفاجألئلا،سريةأمرها

أصة!أعلىأولآالإسلامعفممرالرمعوليعرضأنالطبيعي
ودعاالإسلامإلىفدعاهم،وأصدقائه،بيتهوآل،بهأضاسا

بقبوليعرفهم،ويعرفونهيعرفهمممنخيرافيهتوسممنإليه

فأجابه،والصلاحالصدقبتحريويعرفونهوخير،حقكل

بمالسابقينالإسلاميالتاريخفيعرفواجمعهؤلاءمن

خديجةالمؤمنينأمعثهئرالنبيزوجةمقدمتهموفيالأولين

الكلبي،شرحبيلبنحارثةبنزيدومولاهخويلدبنت

بكرأبوالحميموصديقه،طالبأبيبنعليعمهوابن

.الدعوةأياممنيومأولفيهؤلاءأسلم.الصديق

رجلاوكان،الإسلامإلىالدعوةفيأبول!ضنشط

قومهرجالوكان،ومعروفخلقذاسهلا،محببامؤلفا

فجعل،مجالستهوحسن،وتجارتهلعلمهويألفونهيأتونه

فأسلم،إليهيجلعم!يغشاهممنقومهمنبهيثقمنيدعو

،الأسديالعوامبنواشبير،الأمويعفانلنعثمانبدعائه

،الزهريانوقاصأبيبنوسعد،عوفبنوعبدالرحمن

الثمانيةالنفرهؤلاءفكالى.التيمياللهعبيدبنوطلحة

الإدمملام.وطليعة،الأولالرعي!!همأضاسا!عبقواالذين

تلاهمث!ا،الحبشيرلاحلنللالالمسلمينأوائ!!ومن

الحارثبنيمنالجرإحبنعامرأبوعبيدةالأمةهدهأمين

الأرقم،اأبيبنوالارقمعبدالأسد،بنلسلمةوأبوفهد،ابن

!بوعبيدةأطه،وعبداقدامةوأخواهمظعونبنوعثمان

زيدبنوسعيد،عبدمنافبنعبدالمطهلببنالحارث

عمرأختالعدويةالخطاببنتفاطمةوامرأته،العدوي

مسعودبنوعبدالله،الأرتبنوخباب،الخطاببن

منالسابقونالأولونهموأولئك،سواهموخلق،الهذلي

قريش.بطونجميعمنوهم،المهاجرين

بهميجتمعصؤ؟ي!الرسولوكانسراهؤل!ءأسلم

لاتزالكانتأررعوةالأنمتخفيا،الدينإلىويرضعدهم

سريةتزللموالدعوةسنينثلاثمرت.وسريةفردية

المؤمنينمنجماعةتكونتالفترةهذهوخلال.وفردية

منوتمكينهاالرسالةوتبليغوالتعاونخوة19علىتقوم

قومهبدعوة!لح!اللهرسولبتكليفالوحينزأ!ثممقامها،

ذلكوأول،أصنامهمومهاجمةباطلهمومجابهة،علانية

ولم.412احتعراء.ا!الأقربينعشيرتكوأنذر):تعالىقوله

قيلىنزلضىمكةأرجاءفىدويهيزدادالصوتهذايزل

الحجر:!المشركينعنوأعرضتؤمربمافاصدع):تعالى

وضلال،الأصنامبطلانيبينصؤ!هي!اللهرسولفقامأ.4

فدعت،الثورةهذهلحسمتستعدقريشوقامتعابديها،

مجابهةفىوشددت،الدعوةاستماععنالحجاتأح!

والاستهزاء،والتحقيربالسخريةبمعتنقيهاأضن!جاوا3،أررعوا

ومعارضة،الشبهاتوإثارةتعاليمها،وتشويه،أص!صذيبوا

يلتقىأنبهاحاولواومساومات،الأولينبأساطيرأغرآنا

إلىلجأواالأساليبهذهتجدلموعندما.والجاهليةالإسلام

الدين،هذااعتنقوالمنوالتعذيبوالأذىالمواجهة

وال!ماء.المواليمنخصوصا

كانت،النبوةمنالرابعةأصمعنةاأواسطفي

حتىفشيئاشيئاتزدادتزلل!اثم،ضعيفةالاضطهادات

هذهوفي،الخامسةالسنةأواسطفيوتفاقمتاشتدت

تضمنتالتيالكهف!عورةنزلت،الفسكةالحالكةأصساعةا

مراكزمنالهجرةإلىترشدالتيالكهف!أصحابقصة

نزلتثم.الدينعنالفتنةمخافةحينوالعدوانالكفر

حسنةالدنياهذهفيأحسنواللذين)فيها:التيالزمرسورة

بغيرأجرهمالصابرونيوفىإنماواسعةاللهوأرض

.01:الزمر!حساب

عادلالحبشةملكالنجاشىأنصتندإيدالدهرسولعلم

الحبشةإلىيهاجرواأنالمسلمينفأمرأحد،عندهلايظلم

،النبوةمنخمسسنةرجبوفي.الفقمنبدينهمفرارا

منم!صناكانالحبشةإلىالصحابةمنفوجأولهاجر

،عفانبنعثمانرئيسهموأرئنسوة،رجلاعشراثني

النيقال!!.اللهرسولبنترقيةالسيدةزوجتهومعه

بعداللهممبيلفيهاجربيتأولإنهما:ذلكفيكللأي!

المسلمينهجرةفكانت.السلامعليهماولوطإدراهيم

الحبشة.إلىاللأولى

عداؤهافيشتدقريشايدعوكل!ل!اللهرسولزالما

قدالحبشةإلىالأوائلالمهاجرونوكان.للمسلمينوأذاها
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بداظ!سدالرسوليرفلمطغيانها.فيقريشتزالوماعادوا

،أخرىمرةالحبشةإلىبالهجرةأصحابهعلىيشيرأنمن

فيوهاجرسابقتها.منأشقالثانيةالهجرةهذهكانت

عشرةوثمانيرجلا،وثمانونثلاثةالرجالمنالمرةهذه

الحبشة.إلىالهجرةانظر:.امرأة

أسلم،والطغيانالظلمبسحائبالملبدالجوهذاخلال

السنةأواخرفيعنهاللهرضيعبدالمطلببنحمزة

عمرأسلمإسلامهمنأيامثلاثةوبعد،البعثةمنالسادصعة

المسلمين.عنالذودفيوأبلياعنه،اللهرضىالخطابابن

فيالإسلامونجحالثانيةالعقبةبيعةتمتأنوبعد

وهو-والجهالةبالكفرتموجصحراءوسطلهوطنتألمميس

أذن-دعوتهبدايةمنذالإسلامعليهحصلكسبأفضل

انظر:.الوطنهذاإلىبالهجرةللمصلمين!سطاللهرسول

الأنصار.

الخاطرةمقداريعرفونوهم،يهاجرونالمسلمونبدأ

يبشرهمنفوسهمفيالإيمانشعاعولكنعليها،المقدمين

ورسوله.اللهمنبوعدمنتصرونوأنهم،الحقفجربشروق

كانواكما،الخروجوبينبينهميحولونالمشركونوأخذ

بالخو.يحسون

أبوسلمةالمهاجرينأوائلمنكان.الهجرةطلائع

هذه:أصهارهلهقالالخروجعلىعزمفلما،وابنهوزوجته

نترككعلامهذه؟صاحبتناأرأيتعليها،غلبتنانفسك

أبوسلمةوانطلق،زوجتهمنهفأخذواالبلاد؟فيبهاتسير

المدينة.إلىوحده

أتيتنا:قريح!كفارلهقال،الهجرةصهيبأرادلما

ثم،بلغتالذيوبلغتعندنا،مالككثرحقيرا،صعلوكا

فقال.ذلكيكونلاوالله؟ونفسكبمالكتخرجأنتريد

صعبيلى؟أتخلونماليلكمجعلتإنأرأيتمصهيبلهم

ذلكفبلغ،ماليلكمجعلتقدفإنى:قال.نعمقالوا:

صهيب.ربح،صهيبربح:فقالعلي!اللهرسول

وهشام،ربيعةأبيبنوعياش،الخطاببنعمرتواعد

ثم،عندهيصبحونموضععلىوائلبنالعاصيابن

عنهماوحبسوعياشعمرفاجتمع،المدينةإلىيهاجرون

وأخوهأبوجهلقدمبقباءونزلاالمدينةقدماولما.هشام

نإلهفقالا-واحدةأممنوالثلاثة-عياشإلىالحارث

حتىتستظلولامشطرأسهايمسألانذرتقدأمك

فاحذرهم،دينكعنليفتنوكالقوميريدعمر:فقال.تراك

قدإذأماعمر:لهفقالمعهما،الخروجإلاعياشفأبى

فالزمذلولنجيبةناقةفإنهاهذه،ناقتىفخذفعلتمافعلت

عليهفتحايلاعليها.فانجريباغومامنرابكفإنظهرها،

أهلياوقالاموثقا،نهارامكةبهدخلاثموربطاهفأوثقاه

هذا.بسفيهنافعلناكمابسفهائكم،فافعلواهكذامكة

اللهوأذنالصديقبكروأبىلجطبالرسولالأمراشتد

وخرجابكرأبافصحب،المدينةإلىبالهجرةلرممولهتعالى

تعالى:قال.النبويةالهجرةانظر:الرقباء.أعينعنبعيدا

اللهإنتحزنلالصاحبهيقولإذالخارفيهماإذاننين)ثاني

وصفيههوالمدينةكل!!الرسولووصل4..أضوبة:امعنا!

ولحق.المهاجرينمنغفيرجمعإليهاممبقهموقدأبوبكر،

الأنصار.بهمفرحباخرونبهم

منالأولىالمجموعةالمهاجرونيمثل.المهاجرينفضل

المهاجرينمنالأولونوالسابقون):الثلاثالمجموعات

يمثلونوهم.001:التوبة!بإحساناتبعوهموالذلنوالأنصار

المهابرينعلط،اللهرسولأصحابمجموعتيأولي

الناس)خير!سد:قولهفضسلهمفىجاءالذينوالانصار،

قوميجيءثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرنى

علبهممر:وقوله(،شهادتهويمينه،يمينهأحدهمشهادةتسبق

ماذهباأحدمثلأنفقأحدكمأنفلوأصحابيالاتسبوا

فضلفيالأحاديثوردت(.نصيفهولاأحدهممدبلغ

فيهقالالذيالصديقأبوبكرمنهم.المهاجرينمنكثير

معنا!اللهإنتحزنلا)علبط:الرسوللسانعلىالقرآن

لاتخدتخليلامتخذاكنتالوضلإل!!:وقال.4":التوبة

أنفق)منعوو:قالثم(وصاحبيأخيولكنهأبابكر،

مندعياللهسبيلىفىالأشياءمنشىءمنزوجين

منكانفمنخيرهذاعبداللهيا-الجنةيعنى-أبواب

أهلمنكانومن،الصلاةبابمندعيالملاةأهل

المدقةأهلمنكانومنالجهاد،بابمندعىالجهاد

دعيالميامأهلمنكانومن،الصدقةبابمندعى

هذاعلىماأبوبكر:فقال.الريانوبابالميامبابمن

هل:وقال.فمرورةمنالأبوابتلكمنيدعىالذي

أنوأرجونعم،:قال؟اللهرسولياأحدكلهامنهايدعى

بكر(.أبايامنهمتكون

ض!ل!!:اللهرسولفيهقالالذيالخطاببنعمرومنهم

أبىامرأةبالرميصاءأنافإذا،الجنةدخلت)رأيتنى

.بلالهذا:فقالهذا؟منفقلتخشفةوسمعت،طلحة

لعمر.:فقالهذا؟لمنفقلتجاريةبفنائهقصراورأيت

عمر:فقال،غيرتكفذكرتإليهفأنظرأدخلهأنفأردت

بنأن!وعنأغار(.أعليكاللهرسولياوأميبأبى

ومعهأحداكل!!النبي"صعد:قالعنهاللهرضيمالك

:وقالبرجلهفضمربهبهم،فرجف،وعثمانوعمرأبوبكر

وقال".شهيدانأوصديقأونبىإلاعليكفماأحد،اثبت

ناسالأممنقبلكمفيماكانالقدلمجهفى:اللهرسول

عمر(.فإنهأحدأمتىفييكنفإن،محدثون

اللهلرسولمجيباكانالذيعفانبنعثمانومنهم

فحفرها،الجنةفلهرومةبئريحفر)من:قالحين!!
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الجنة،فلهالعسرةجيشجهز)منعئىمر:وقال(،عثمان

النبى)أن:عنهاللهرضيموسىأبىوعن(.عثمانفجهزه

رجلفجاء،الحائطباببحفظوأمرنيحائطادخلووئ!

ثمأبوبكر.فإذابالجنةوبشرهلهائذن:فقال،يستأذن

عمر.فإذا،بالجنةوبشرهلهائذن:فقاليستأذناخرجاء

:قالثم(برهة)أيهنيهةفسكت،يستأذناخرجاءثم

بنعثمانفإذا،ستصيبهبلوىعلىبالجنةوبشرهلهائذن

(.عفان

عثةء:اشسوللهقالالذي،اسبطاأبىبنعليومنهم

كللا!اللهرسولتوفي"عمر:أ!ووا!ك(،وأنامنى)أفت

تخلفقدعليكان":قالسلمةوعن".عنهراضوهو

عنأتخلفأنا:فقالرمدبهوكانخيبرفيض!ب!النبيعن

كطنظماعلإجم!.بالنبيملحقعليفخرجكللايد؟الىرسول

عثهب:اللهرسولقالصباحهافياللهفتحهاالتيالليلةمساء

اللهيحبهرجلاغدا-الرايةليأخذنأو-الرايةالأعطين

(،عليهاللهيفتح-ورسولهاللهيحبقالأو-ورسوله

فأعصاأه،علىهدافقالوا:،نرجوهومابعلىنحن"فإذا

".عليهالئهففتحالرايةعثبوراللهرسول

وقدلمج!ممراللهرسولأصحابمنالمهاجرونهمفهؤلاء

،الإسلامفىوبلائهملسبقهم،الفضلجميعهمحاز

أبوبكر:بالجنةالمبشرونالأربعةالراشدونالخلفاءفمنهم

بنوعلي،عفانبنوعثمان،الخطاببنوعمر،الصديق

بقيةومنهم.أجمعينعليهماللهرضوان،طالبأبي

أبيبنوسعد،العوامبنالزبير:وهمالستةبالجنةالمبشرين

،عوفبنوعبدالرحمن،نفيلبنزيدبنوسعيد،وقاص

الدهرضىاللهعبيدبنوطلحة،الجراحبنعامروأبوعبيدة

أجمعين.عنهم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اسبويةاأ!حرةاعببكرمحمدالإسلام

الحبتسةإلىا!حرةاالأدصار

وفيالهواءأضسفبهرورالتربةبهاتغطىمادةالمهاد

السمادمنويصئالمهادالماء.تبخرتمنعالوقتنفس

والفصفصة(التبن)حطاموالعص!والبرسيموالتبنوالقش

الخشبورقاقاتونشارةالأشجاروأوراقالذرةوعرنوس

سم،8إلى5منالطبقةسمكويكون.كثيرةأخرىومواد

تقليلطريقعنالتربةفيبالماءالاحتفاظعلىوتساعد

أيضاالمهادويساعد.اكتربةوتغذيتنحلأنهاكماالتبخر،

وتنافستنموقدالتىالضيارةالأعشابعددتقليصعلى

ومهمةنافعةمادةالمهادويعدالغذاء.مواردفيالمحاصيل

أكثرماتكلفعادةولكنها،المنازلبحدائقيعتنونللذين

التجارية.الأسمدةمن

اليانية.للديانةمعلم.م(.ق527؟-)995؟مهالمحدررا

كانأنهيعتقدونأتباعهوكانالهند،فىمهافيراعالق

العظماء.المعلمينسلسلةمنوالعشرينالرالغ

علىأتباعهويحث،اللاعنفإلىيدعومهافيراكان

يصبحواوأن،الحيةالخلوقاتلجميعوالعطفالودإظهار

.الطعامأجلمنالحيواناتتقتللاحتىنباتي!ت

بعدفيماسميولكنهفاردهامانا،الأصلىاسمهكانقدر

مكانيكونأنألمحتملومن.العظيمالبطلويعنىمهافيرا،

نصبهناكلهبنيوقدبيهار.بولايةكونداغراماميلاده

واللاعنف.اليانيةالديانةلدراسةمركزوأقيما،تذكاري

وزوجتهمنزلهترك،عمرهمنالثلاثينمهافيرابلغعندما

الذأتنكرانيمارسشخصماأيزاهدابموأصبحوطفله

صارمة.بطرلقة

وقئايقضىكان،التاليةسنةعشرةالاثنتيوحلال

عقابمنقاسيةبأشكالوالقياموالصومالتأملفيطويلأ

عشر،الثالثالعاموفى.الحكمةاكتسابأجلمنأسداتا

المطلقة،الحقيقةفهمأيالتنوير،مرحلةإلىوصلأنهأعلر

للرهباننظاماوأسع!دينيامعلماأصبحذلكوعند

.تهبااشوا

نية.ليماا:يضاأنظرا

يصف.العصبىالجهازنشاطيخفضدواءالمهيط

وأ،النومجلبأو،الألملتخفيفالمهبطةالأدويةالأطباء

التعودإلىإماالأدويةهذهمنكثيروتؤديالتوتر.خفض

يومئاالأدويةهذهالمرءتناولماوإذا.الإدمانإلىأوعليها

نفسياوجسدياعتمادعندهيتولدفقد،أسابيعولعدة

.الموتإلىالدواءمنالزائدةالجرعةتؤديأنويمكنعليها،

والمبنجاتالكحولاتالمهبطةالأدويةأنواعأهمومن

نشاطمنتضعففالكحولات.والمهدئاتوالمركنات

قاتلاتأنواعأقوىوهو-البنجاما.الدماغوظائفمعظم

المركناتوتعمل.الجراحيةالعملياتأثناءفيستخدم-الألم

المركناتوأول.نومهفيوالتسببالمريضتهدئةعلى

وتخفضالبروميد.أملاحأحدمحلولكاناستعمالأ

،المركزيالعصبيالجهازنشاطالباربيتوراتمثلالمهبطات

النشاطمنتقللأندونالتوترالمهدئاتتخففكما

.الجسديأوالذهني

المركن،بمالمهدئ؟الكحوليةالدواءبمأيضا:انظر

العقار.

أنبوبيةقناةمنويتكون،التناسليالأنثىعضوالمهيل

وأمام(لالبص)مجرىوالإحليلالمتانةخلفالشكل

السفلى)النهايةالرحمعنقمنالمهبلويمتد.المستقيم
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هووالمهبل.الفخذينبينخارجيةفتحةوحتى(للرحم

الدميخرجكماالمولود.طريقهاعنيخرجالتىالقناة

الحيض.خلالطريقهعنالرحممنوالخلايا

عضليةجدرانوله،سمأ.حواليالمهبلطوليبلغ

منالعديدالبطانةهذهعبروتمتد.مخاطيبغشاءمبطة

بعضهامنطبقةعادةالجدرانوتكون،والثنياتالطيات

وعندلوزيا.مظهراالمهبليعطيالذيبعفالشيءعلى

بغشاءجزئئامغطاةالمهبلفتحةتكونالزواجقبلالفتيات

.البكارةيسمى،رقيق

نهاياتعلىالمهبليغطيالذيالخاطيالغشاءويحتوي

البظروحولالمهبلفتحةمنالقريبةالمنطقةوتمتاز.عصبية

مفرطةبحساسية(البولمجرىأماميقعنسيجيبروز)وهو

وترطيبلزوجةعلى،الرحمعنقإفرازاتوتعمل.للمس

للمهبلالعضليةالجدرأنوشمدد.للمهبلالداخليالسطح

المولود.بخروجتس!حلكيالوضععمليةخلال

المهبل.التهابالتكاثر،أيضا:انظر

فيتلعبكانتالمهجونجلعبة.لعيةالمهجوفج،

فيالانتلعبوهيتقريئا..مق005عاممنذالصين

ألعابمنالكثيرالمهجونجوتشبه.العالمأجزاءبعض

مستطلة،صغيرةبلاطاتفيهاتستخدمأنهإلا،الورق

أوراقمنبدلأصينيةورموزرسوماتعليهامحفور

نموذجيةبلاطة136منالكاملةالمجموعةوتتكون.اللعب

الشرقوفى.الإضافيةالبلاطاتمنالعديدجانبإلى

إضافية.بلاطاتثمانيةاللاعبونيستخدم

نأيمكنولكن،لاعبينأربعةالعادةفىالمهجوجيلعب

ستةأوخمسةأو،ثلاثةأواثنينأيضااللاعبينعدديكون

فائزةمتوافقةمجموعاتتكويناللاعبونويحاول.لاعبين

وتبادل،البلاطاتكومةمنبالسحبالبلاطاتمن

.البلاطاتبعضورمى،الاخريناللاعبينمعالبلاطات

المتوافقةللمجموعةالتقييمنقاطيكتبونحكاموهناك

تساويبفيشاتالعادةفياللعبلاعبكلويبدأ.الفائزة

تساويللفائزفيشاتالخاسرونويعطي.نقطةهو...

عددااللعبيستمروقدالفائز.اللاعبيحققهماقيمة

بعدداللاعبينأحديفوزأنإلىأو،الجولاتمنمحددا

.النقاطمنمعين

(.تاريخية)نبذةآسياانظر:.رةاوو!

-753اهـ،89-)135أبوسعيد،مهديابن

سعيدأبوالحفاظسيدالمجودالناقدالإمامم(.481

،العنبريالرحمنعبدبنحسانبنمهديبنعبدالرحمن

.البصري

عنوحدث.سنةعشرةبضعابنوهوالعلمطلب

وغيرهم.ومالكسلمةبنوحمادوشعبةالثوريسفيان

وإسحاقحنبلبنوأحمد،المدينيبنعليعنهحدث

قدوة،حجةإماماوكان.وغيرهمشيبةأبىوابنراهويهابن

ورعا.مهيباعابدا،والعملالعلمفي

بصيراالأحاديثبعللعارفا،السنةفيصلباوكان

.بالبصرةتوفى.وأجوالهمبالرجال

-191أهـ،3840-)1328بركةبنالمهلىي

الرباطمدينةمن.مغربيسياسيوزعيممناضلأم(.659

وهوالمغربيالعملصفوففييناضلبدأ.المغربعاصمة

فيالبكالوريوسعلىحصل.الثانويةدرأستهفى

ينايرفيشاركمدرسا.المهنيةحياتهوبدأالرياضيات

سلطاتدفعمماالاستقلالبيانصياغةفيأم449

انتخب.التاليالشوفياعتقالهإلىالفرنسيالاحتلال

لحزبالإداريةاللجنةحزبفىعضؤاسراحهإطلاقبعد

.م9491منابتداءالاستقلال
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عنأسفرتالتيالمغربيةأغرنسيةاالمفاوضاتفيشارك

رئيساواصبح.العرشإلىالخامسمحمدالملكعودة

.أم569نوفمبرفيالملكعينهاالتيالاستشاريةللجمعية

وهوام959عامالشعبيةللقواتالوطنىالاتحادتزع!ا

علالوزعيمهالاستقلالحزبعنانشقالذيالحزب

أ!شعبيةاأصلقواتالوطنيالاتحادحزبأصت!وقد.الفاسي

.المغربفيمعارضسياسىحزبأه!ا

.الرباطمدينةعننائباأصبح،أم639عامفي

خارخ!مؤامرةوجودعنأعلنالبلاد،حارجكانوبينما

فصدربتدبيرهابركةبنواتهمالدوأسةأمنضدالبلاد

خاصة،العظمىالخيانةبتهمةبالإعدامغيابىحكمعليه

صراعهفىالمغربممياسةضدوقفقدكانأنه

الجزائر.معالحدودي

باريس،فيأم6!دأكتوبر92فيبر!!بناختطف

أمروقدأتر.أييتركأندوناختفىالح!تذأكومنذ

اتهاماتنهايتهشىصدرتتحقية!بإجراءديجولالرثيس

أ!داخليةاوزيرفقيرأوومحمدالفرنسيةالخابراتإلى

المغربيةالفرنسيةالعلاقاتفيبروداسببمماآنذاكالمغربي

اغتيالمحاولتهإثرعلىأوفقيرانتحارنهايةحتىاستمر

مؤلفاته:من.أم729أغسطسفيأضانياالحسنالملك

.المغربفىالثوريالاختيار

السياسيةالأحزاب،تاريخ،المغربأيضا:انظر

العربية.
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بنعبدالرحمنالسيدام(.-959أء88هـ،أ937

السودانفيالمهديةأضورةازعيمالمهديأحمدمحمدالإمام

معتحيماونشأ،والدهوفاةبعدولدام(.898أم)881

فيطفولتهفيوحفظهالقرأنوتعلم،الآخرينإخوته

فيظهورهأولوكان(.آنذاكأغرآنا)مدارسالخلاوي

المصريالإنجليزيالجيعقدخلأنبعدالأحداثامسرح

لآالبريطانيةالإدارةوضعتفقد،أم898عامالسودان

علىمنهمأحدلايثورحتىمشددةحراسةتحتالمهدي

.المستعمرةلح!ضمةا

بأنالمهديعبداشحمنالسيدصرحأم219سنةفي

ال!نجازاتببعضقامتقداسمودانفيالبريطانيةال!دارة

هذاتصريحهوجدو.بناءةأعاأعماوأنالبلادفىأطيبةا

لزراعةلهسمحواأنف!صان.نبيئاشبريصاألدىحسناقبولآ

.الجزيرةفيالقطن

تدروأخذتعبداشحمنأسسيداالقطنزراعةأفادت

أبيهوأنصارأنصارهعلىمنهايصرفكانإيراداتعليه

الإدارةرأتأم919سنةكانتفلما.إليهويقربهم

نأالسودانفيالبريطانية

لتهنئةإنجلتراإلىوفداترسل

بلادهانتصارعلىملكها

السيدوكانألمانيا،على

أعضاءبينمنعبدالرحمن

الوفد.ذأن

وفيأم049عامفى

الثانيةالعالميةالحربأثناء

المهديعبدالرحمنالسيدعبدالرحمنالسيدساند

بعضبتقديموذلكالحلفاء

فيالإيطاليينمعحربفىكانواالذينلجنودهمالهدايا

السودانيقظةازدادتالحربتلكوخلالوإثيوبيا.إرتريا

فىالخريجينمؤتمرونشأ.والاستقلالالحريةإلىوتطلعه

مأ429عامصفوفهفيالشقاقوحدثام،389عام

الإدارةمعالوديالتفاهمممياسةأعضائهبعضأيدح!ت

الوديةالسياسةضدآخرونأعضاءوق!بينما،البريطانية

عنصراحةبالإعلانالبريطاني!توطالبوااشبريطانيينمع

واتجه.والا!شقلالاسسيادةفيالسودانبحقاعترافهم

يطلبونعبدالرحمنالسيدإلىالودلسياسةالمؤيدون

رعايةتحتالأمةحزبونشأ.ت!ك!مياستهفيمساندته

باستقلالالمطالبةبشعارونادىالمهديعبدالرحمنالسيد

الأشقاءحزبوهوالاخر،الحزبرأىبينما،السودان

نأالأزهريإسماعيلبزعامة،الاتحاديينمنمعهمومن

تحتمصرمعباتحادديمقراطيةحكومةالسودانفيتقوم

.المصريالتاخ

المسترمعمصروزراءرئيسباشاصدقياتفقوعندما

أنهباشاصدقيوأعلن،البريطانيةالخارجيةوزيربيفن

أنصمارثار،السودانعلىمصرسيادةوثيقةمعهأحضر

مالبثالذيالإعلانهذاعلىالسودانأنحاءفيالمهدي

عنيرضوالمالذينالمصريينبينالقاهرةفيحتىتعثرأن

للعملمسعاهفيالأمةحزب!وبذلك،الاتفاقتفاصيل

.السوداناستقلالعلى

إلىالمهديعبدالرحمنالسيدسافر،ام539عامفي

اللواءآنذأكالمصريالجمهوريةبرئيسوالتقىالقاهرة

سائربهرضيتاتفاقإلىمعهوتوصل،نجيبمحمد

قبلهأنلعدبريطانيابهرضيتكماالسودانفيالأحزاب

ال!مة.حزبرئيس

ديمقراطيةحكومةإقامةهوالاتفاقهذافيماأه!اوكان

يخرجأنوعلى،السودانفيحرةانتخاباتإجراءلعد

الجيشمنكليسحبوأنالبلادمنالبريطانيونالإداريون

يجرىثم،السودانيةالأراضيمنوالمصريالبريطهاني

بلادهم.لمستقبليريدونماأبناؤهليقررالسودانفيامشفتاء
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لاشيءأنالأزهريإسماعيلالسياسيالزعيمرأىولما

عبدالرحمنالسيدمعاتفق،السوداناستقلالأماميقف

داخلمنالسوداناستقلالإعلانعلىوأنصارهالمهدي

.السوداناستقلالوأعلنأرادوا،مالهمفكان.البرلمان

وبقيةهوإليهيصبوكانماعبدالرحمنالسيدحققوبذلك

السودانيين.السيامميينالزعماء

الفريقاستولىعندماعبدالرحمنالسيديعترضلم

السيدوأعلناجتمعا،إنهمابل.الحكمعلىعبودإبراهيم

البلادحكمعلىعبودقدرةفي!قأنهعبدالرحمن

استقلالها.علىوالحفاظ

مأ359،هـ-أ35)4الصادق،المهدي

دينيوزعيمسياسى،المهديالصديقالصادق(.

قادالذيالمهديأحمدمحمدأحفادأحد.سوداني

فأرسلهبهوالدهاعتنى.والأتراكالإنجليزضدالمهديةالثورة

إلىتخرجهبعدعادثمأكسفورد،جامعةفيللدراسة

وزارةعهدفيعمرهمنالثلاثيندونوهوالسودان

الثانية.الأحزاب

إحدىفيالأمةحزبرشحهالقانونيةالسنبلغولما

الوزراءرئاسةوتولى.البرلمانودخلفكسبهاالدوائر،

زعماءوبينبينهنزاعاتشبت.البرلمانيةحزبهقوةبمقتضي

والرئيسالهاديالإمامعمهذلكفيبماالأخرىالأحزاب

الاتحاديالحزبيرأسكانالذي،الأزهريإسماعيل

وتولت،الصادقحكومةسقطتأنلبثتوما،الديمقراطي

الأمولوحضبالاتحادكلنمنمكونةالحكماائتلافيةحكومة

أحمدمحمدوأصبح.المهديالهاديالإمامجناح

للوزراء.رئيساالهاديالإمامجنا!محجوب

السياسيةالأوضاعواضطربتالحزبيةالنزاعاتكثرت

علىنميريجعفربقيادةالعسكريينمنجماعةفاستولت

.ام969فيالحكم

المهديالصادقوضعنميريجعفرحكمفترةوخلال

.العسكريللحكملمعارضتهالاعتقالرهنمراتعدة

نميرياللواءبينمصالحةلعقدحميدةعربيةمساعوحدثت

نتائجعنالجهودتلكتسفرلمولكن،المعارضةوزعماء

فيالمعارضةمعاشتركقدالصادقوكان.محسوسة

اللواءبحكمللإطاحةعسكريةمحاولةتدبيرفيالخارج

بالفشل.باءتالمحاولةتلكولكن،نميري

رئيعمئاليكونأم869عامالمهديالصادقاختير

التيالانتفاضةبعدقامتالتيالائتلافيةالوزارةفيللوزراء

نميريحكملإسقاطوالجيشالشعبيةالقوىفيهاشاركت

الوزارةواصطدمت.الذهب!سوارعبدالرحمنبزعامة

جونبقيادةالجنوبفىاستشرىالذيبالتمردالجديدة

!س8الأحوالواضطربت.قرنق

ا!وفي،أخرىمرةالسياسية

بحكمأطيحأم989يونيو

وتولت،المهديالصادق

?"الجيعقضباطمنجماعة

عمرالعميدبقيادةالحكم

البشير،أنظر:البشير.حسن

حسن.عمر

الملهديالصادقالمهديالصادقيعتبر

عمرلحكمالمعارضينأبرز

مراتعدةوالاممتجوابللاعتقالتعرضولقدالبشير،

.السودانداخلمنالسلطةلتغييروسعيهمعارضتهبسبب

منسراالمهديالصادقخرجأم،699ديسمبر11وفى

معارضةوبدأإرتريا،عاصمة،أسمرةإلىووصلالخرطوم

هيئةإلىانضمأنبعد،الخارجمن،السودأنيةالحكومة

.المعارضالديمقراطيالوطنيالتجمع

عنيسألونكمنها:وفكريةسعياسيةكتبعدةنشر

النظاممنوموقعهاالشرعيةالعقوبات،المهدية

حقوقها:المرأة،الغربةأحاديث؟الإسلاميالاجتماعى

.الإسلامفي

هـ،أ203-0621)أحمدمحمد،المهدي

عبداللهالسيدبنأحمدمحمدأم(.4184-885

فيولد.سودانيدينيوزعيمسياسي.بالمهديالملقب

والده.كانالسودانبشمالدنقلا،بمنطقةلببجزيرة

إلىويختمسب،النيليةالشراعيةالمراكبصناعةيمتهن

الفقهفيوتتلمذ،الخرطومفيالقرأندرس.الأشراف

إلىمالثمالخير.محمدالشيخيدعلىالإسلامي

شيخ،الدائمنورشريفمحمدبالشيخفالتحقالتصوف

حتىأم،861أهـ،277عامالصوفيةالسمانيةالطريقة

بنىحيثأباجزيرةإلىذهب.المشيخةشهادةعلىحصل

6/0،3وخلوةللصلاةجامعا

ا،دعوتهفلاقت.للتدريس

أ/ثمأ/إقليمفيكثيرينأنصارا

3أ%//ا"-ناالسودوسط-لجزيرةا

!روا"؟.الأمحمداختلفأنومالبث

لأا!الامحمدوشيخهأحمد

برأيرمنهماكلفا!صلأ: هـ،ا92عامسمريف

،/إلىوانضمالاخر.عن

المهديأحمدمحمدصخأ!،القرشيالشيخ

متخيل()رسمإذاحتى،السمانيةالطريقة
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خ!فهأم088أهـ،792عامالشئالقرشيتوفيما

المناسبةبهذهوالتقى.السمانيةللطريقةشيخاوأصبح

عبدالله.الخليفةالتعايشى،انظر:.التعايشيبعبدالله

إلىداعياأجلادافيشنقلالمهديأحمدمحمدأخذ

أمحثمانيةاالحكومةضدفكريةحربإثارةفىوبدأ،الإصلاح

منوطلبأم،881هـ،أ892عاممنذالسودانفي

تحتبالجهادلمبايعتهأبابجزيرةإليهالهجرةوالأعيانالعلماء

حكمدارباشارؤوفبابلاغشريفمحمدالشيخقام.رايه

الحكمدارتأكدوعندما.خطورتهمنوحذرهبالأمر،السودان

المهديلإحضارأباالجزيرةإلىعسكريةقوةأرسلالأمرامن

جبلإلىأبامنوهاجرعليها.القضاءمنالمهديتم!ش،إليه

منعديدإليهوانضم(.اسمودانبغربىالنوبةجبال)أحدقدير

السلطاتعلىأضورةاوأعلن.القبائلوشيوخالزعماء

فىوتم!س.أ!دينىاوالتجديدالإصلاحإلىوالدعوة،الحاكمة

قت!!و،الخرطومودرماناأفتحم!امء88هـ،أ203عام

عبدوالسلطانإنجلتراملكةوكاتبباشا،كوردونأنصاره

بعدوتوفى.كلهالسودانلهوانقادمصر،وخديويالحميد

قيادةفىأضعايشياعبداللهوخلفهأشهر.ستةبنحوهذا

الدولة.،المهديةانظر:.المهديةالحركة

-ام339،أهـ-)2ء3المنجرةالمهدي

ولد.المغربمنواقتصاديجامعىوأستاذسياسي(.

دراستهتالغ،الأقصىبالمغربالرباطبمدينةالمنجرةالمهدي

عامالأمري!صةاالمتحدةالولاياتإلىوذهب،البوطىبثانوية

خلاأ!بنيويورككورنيلبجامعةالتحقحيث،أم489

دبلومعلىوحصلأم،-549أ59.عاميلينماالفترة

مدرسةإلىذلكبعدانتقل.السياسميةالعلومفيالإجازة

خلاللندنلجامعةالتابعةالسياسيةوالعلومللاقتصادلندن

علىحص!!حيثأم579-5491عاممنالفترة

التحق،الدوليةوالعلاقاتالاقتصاديةالعلومفىالدكتوراه

.الحقوقبكليةمحاضراأستاذاالخامسمحمدبجامعةبعدها

فيأولمستشار:منهادوليةمناصبعدةالمنجرةشع!!

!نالفترةخلالالمتحدةالأمبهيئةللمغربالدائمالوفد

المغربيأضلفازواالإذاعةعاممدير.بمأ-959أ589عامي

بمركزولاحثمحاضرا!متاذأم(.1-069)915

.أم079لندنلجامعةالتالغالدوليةالدراسات

بهيئةاليونسكومسظمةفىمناصبعدةالمنجرةتقلد

عدةكذلكوتقلدأم(.099-6191)المتحدةالأم

وأوالإقليميةالدوليةالجمعياتمنالعديدفيعلميةمساصب

المستقبليةللدراساتالعالميةالفيدرالية:أبرزهاومن،القطرية

للمستقبلياتالدوليةالجمعيةرئيسأم(بم1-819)769

للمنظمةالمؤسه!الرئيسروما،ناديعضو)فوتوربيل(بم

حصلوقد.المستقبليةوالدراساتالإنسانلحقوقالمغربية

جائزة:منهاوأوسمهجوائزعدةعلىالمنجرةالدكتور

جائزةبمأم539عامكورنيلجامعةمنالفرنسىالأد!

عامللاقتصادياتلندنمدرسةمنالدوليةالعلاقات

جائزةأم؟069عامبالأردنالاستقلالوسام،أم9ده

الشمسوسامأمبم819عامفرنسا،الاقتصاديةالحياة

مأ099لسنةالسلامجائزةأم؟869اليابان،المشرقة

المهديكرسوقد.الدوليأينشتاينألبرتمعهدبترشئهن

إفريقيالشمالمغربيةوحدةبناءأجلمنجهدهالمنجرة

.الشمالمنالجنوبإنصافأجلمنوناضل

علىالتأثيرخلالمنالشخصيهدئعقارالمهدئ

العقاقيرمنطائفةإلىالمهدئاتوتنتمى.أحصبىاجهازه

حينفيالمنومةأوللقلقالمفسادةالعقاقيراسماعليهايطلهت

تسببلاوهي.المهدئةالعقاقيرسابفاتسمىكانت

.للإنسانالعصبيأضشاطاتقلللكنها،الاكتئاب

المضادةالعقاقير-أهما:المهدئاتمننوعانيوجد

للقلق.المفادةالعقاقير-2.للذهان

المرضىمعالجةفيللذهانالمضادةالعقاقيرتستضطم

المضادةالعقاقيرأما(.مؤلمةعقلية)عللجالذهاناتالمصالين

وتشمل.متنوعةعاطفيةمشكلاتلمعالجةفتستحدمللقلق

الكلوربرومازينمنهاأنواعاللذهانالمضادةالعقاقير

العقاقيرهذهالأطباءويصف.والترايفلوبرازينوالفلوفنازين

أعراضهتتسمعقليمرضوهو)الشيزوفرينيا(،الفصاملمعالجة

هذهوتخفف.بهالتنبؤلايمكنوالذي،المنطقىعيربالتف!جر

.واضطرابارتباكم!المصابمايعانيهالعقاقير

الألبرازولامفتشملللقلقالمضادةالعقاقيرأما

بالأسماءعادةتعرفالتي،واللورازيباموالديازيبام

وتريح.التواليعلىوالأتيفانوالفاليومالزاناكحر،التجارية

الأطباءويعستخدمالتوتر.وتخففالعضلاتالعقاقيرهذه

يخضعونالذينالصغارلتهدئةللقلقالمضادةالعقاقير

العقاقيرهذهتستخدم،ذلكإلىوبالإضافة.جراحيةلعملية

ينتجالاضطرابمننوعوهو،الارتعاشيالهذيانلمعالجة

أعحولية.االمشروباتإدمانعن

ذلكمن.مرغوبةغيرجانبيةتأثيراتالمهدئاتولبعض

وتعباالعضلاتفيضعفايسببقدالمبروباماتعقارأن

لمنالإدمانتسببالمهدئاتبعضأنكماعاما،

كانإذاوخصوصا،النعاسوكذلكلمجعاطونها،

العقاقيرتناولقبلالكحوليةالمشروباتيشربمستخدمها

لبضعالسيارةيقودألاالمهدئاتيتناوللمنوينبغي.بعدهأو

.المهدئالقرصتناولبعدساعات

الدواء.بمالمهبطأيضا:انظر
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-5881هـ،أ713-031)3اللىولة،يةلمهلىا

والزعيمالسياسىأسسهادولةالمهديةالدولةم(.9918

هذهوتنمسب،المهديأحمدمحمدالإمامالسودانىالديني

أحمد.محمد،المهديانظر:.إليهالدولة

ور4!ولثما!4،رسلولخ!يفةبالمهدينفسهلقب

حلو،ودوعلي،التعايشيعبدالله:همخلفاء،أربعة

لمالسنوسيولكن،شريفوالخليفةالليبيوالسنوسي

.المهديلدعوةيستجب

قيادةتحتقسمكل،أقسامثلاثةإلىالجيم!وقسم

بلونرايةخليفةلكلوجعل.المذكورينالثلاثةالخلفاءأحد

الإسلاميةالشريعةأحكاموفقالماليةالإدأرةونظم.معين

الإداريةالشؤونونظم.والمنصرفالداخلحيثمن

برئاسةوزراء،بمثابةليكونواأمناءسبعةفعين:لدولته

الذينالقوادبينمنالأقاليمعلىعمالأوعين،التعايشي

بوحدةحكمهتحتالبلادوحطتفيها.للجهادأرسلهم

.رشيدةإسلاميةوحكومة،قوية

مشكلةالمهديواجههاالتيالمشاكلأولياتومن

السيدعمهابنكانإذبالأشرا!.عرفواالذينأقاربه

.المهديبعدبالأمرأحقأنهيرىشريفالخليفةمحمد

تبرأولذاللنفوذ،استغلالأالمهديراهابأعمالأقاربهوقام

أثارواأنهمإلا.حياتهفىلهجمعةخطبةآخرفيمنهم

.المهديوفاةبعدالتعايشىعبداللهالخليفةوجهفىالمتاعب

حادةصراعاتخلفاؤهواجهالمهديالإماموفاةبعد

ضعفإلىأخرىعواملمعأدت،بينهمفيماوحروبا

الدولةسقطت.الخارجيةالتدخلاتمواجهةفىالدولة

.ام998عامالمصريالإنجليزيالغزوإثرنهائياالمهدية

المهدية،حكمبذلكوانتهى.تاريخ،السودانانظر:

.المصريالإنجليزيالاستعمارعهدالبلادودخلت

)الحقوقالزواج(،والأسرة)الزواجإفريقياانظر:المهر.

.(الزوحية

العربىالحصان(،الحصان)حياةالحصانان!:ا!.

عمرها(.)مراحل

عروبة.أبيبنسعيدانظر:سعيد.،مهرانابن

.عادةالسيركفييعملالممثدينمنكوميديالمهرج

ملابس،المهرجونيرتديالجمهور،إضحاكسبيلوفي

يتصرفونكمامنها،الجمهوريضحكمساحيقويضعون

الضمحك.علىتبعثبويقة

تؤديجماعاتفىغالبايعملود.السيركجمهوريضحكونمعظمهما.مضحكةمساحيقويضعونمزركشةألوانذاتملابسيرتدودا!لهرجون

والسحر.الهواءألعابفيماهرمسهموكثير.هزليةوفقراتمسرحيات
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هماالسيركمهرجيمنرئيسياننوعانهحاك

مساحيقالضاحكونالمهرجونيضعوالبمائس.الضاحك

وجوههمعلىوتبدو،الفضفاضةالملابسويرتدونصارخة

أناقة،أكثرفهرالبؤساءالمهرجونأما.والبلهالغباءعلامات

أدوارع!صأدواراويؤدونبيضاء،ومساحيقهمملابسهم

اسمهماالمهرج!تمنآحرنوعهناك.الضاحكينالمهرجين

المهرجكلةشاعلىه!امنأوالفائعونأوالمتشردون

وهما،الأمري!صةالسيركحلباتفياشتهرواتشارلى،

الأشعثوشعرهمالرثةملابسهمفيالمتشردينيقلدون

الحزنأماراتدوماعليهموتبدوالحمراء،وأنوفهم

.والوحدة

كان.قديمةعصورإلىمهرجأولتارلطهوريعود

الأحمة!واالمضحكمثلأسماءالمهرجعلىيطلقونالناس

عشرالتاسعأغرنابدايةفيالمهرجكلمةوشاعت.والأبله

ليبريصاأحصميديممثلومو،جريمالديجوزيفلسانعلى

شهير.

عشرأضامناالقرنأواخرفيالسيركمهرجظهر

الن!طت.ليلقيالجمهورأماميقفكوميدياممثلاالميلادي

صغيرةكانتظهورهابدايةفيأحسيركاحلباتولأن

كلهالجمهورلتس!يةكافياواحدمهرجكانفقد،الحجم

بينمنالمهرجونكانالأيامتلكوفي.وال!غافيبالن!صات

القرنمنتصففيالسيركحجموباتساع،السيركنجوم

إمتاعع!ىقادراالفردالمهرجيعدلم،الميلاديعشرالتاسع

المرخ!لتدخلالمهرجينمنجماعاتفظهرتالجمهور.

فىأنهإلاالواحد.المهرجمحلوتحلالحمهورعلى

إيميتكالأمريكيالمهرجونعادالعشرينالقرنمنتصف

واحد.مهرجبظهورالقديمالتقليديحيواكي،كلى

المفمحك.،السيرك:ايضاانظر

)العطلات(.السويدانظر:الئور.مهرجان

موسموالثقافةللتراثالوطنيالمهرجان

مأ759هـ،ا593عامالرياضفيبدألعشويتراثيثقافي

بسباقالسعوديةالعربيةبالمملكةالجنادريةمنطقةفى

المنا!سبةهذهتعيشالرياضواستمرتأس!ضير.اأعخنا

كبيرأ،نجاحاالسباقولقي.عاماعشرينمنالأكثرالتراثية

الرياضةلهذهالجارفالشعبيالشوقعنتعبيراكانأاللأنه

العربيةالصحراءحياةفيالجملفإن،عجبول!.ال!صيلة

والصبر.القوةرمز

الهج!،سماقبحانبالمهرحانسشاطاتتشط!.السعوديةالعرليةلالمحلكةبالرياضالحسادريةمممطكقةمويايقاموالثقافةللتراثالوطنياللهرجان

الرأيتشغلاكتىالفكريةالقضاياتعالجعالتىالتقاليةالدواتوعقد،الشعسيةوالأسواقالشعبىالتشكيليالف!ولشاطاتاحثحعبيةاالفنودصرقتقديم

احريي.االعام
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الفنونفرقإحدى

عروضهاتقدمالشعبية

المنصة.أمام

الجديدةالانطلاقة

الكبير\الهجنسباقتطويرتمأهـ،504عامفي

داشرافذلكوكان.والثقافةللتراثوطنيامصجاناليكون

التارب!ذلكومنذ.السعوديالعربيالوطنيالحرس

هذاصارأنإلىنظمهوتتطوربانتظامالمهرجانينعقد

عكاظفيالعرببأسواقيذكروثقافئاترأثئاكياناالمهرجان

وغيرهما.والمربد

.الجماللوساطةالآلارمنالماءاستخراجفيالتقليديةالطرق

المهرجانسعى،الهجنسباقتطويرجانبإلى.الأهداف

منتنبثقوالتيأصلا،لهوضعتالتيالأهدافتحقيقإلى

مثل:،والتراثيةالثقافيةالمنطلقات

جهدبكلوالعمل،التراثأهميةعلىالتأكيدأ

التيللمحاولاتوالتصدي،الوسائلبشتىإحيائهعلى

العلاقةعلىالتأكيد2-.شأنهمنالتقليلإلىنهدف

الاخرفييؤثرفكلاهما،الثقافىوالنموالترأثبينالتبادلية

،*كا

ء!*

!

آ

!
!

برعةأ

بركأبخ

!!

7
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صئهومنهمالكلالشاغلالشغلأنكمابه،ويتأثر

المشرفالحضاريالوجهإظهار3.الأمحضارة

التعريفخلالمنوذلك،السعوديةالعربيةللمملكة

فىالموجودةالختلفةوالفنيةالثقافيةالنشاطاتبأوجه

تستمدالتيتلكخصوصامنها،كلدوروإبراز،المملكة

توضحالتراثيةالمادةهذهأنوالواقع.اشتراثمنمادتها

الإنجازاتوتبرز،المعرفةميادينشتىفيأسلافناجهود

بماضيهاالأمةهذهحاضروترلطحققوها،التيالضخمة

عنمعلوماتهملزيادةالشبابأمامالفرصةإتاحة-4المجيد.

الثقافيةالمجالاتلشتىخصبةتربةبوصفهأصشعبياتراثهم

هذهفيالشعبيالتراثأثرعلىالضوءإلقاءمع،والفنية

يراعىللمهرجانفقراتاختيارخلالمنوذأ-ك،المجالات

الاتي:فيها

منالشعبىوالشعرالشعبيالأدباأهدافإبراز(أ)

زالمحاورة.الشعريةوالأمسياتالأدبيةالندواتعقدخلال

مناطقمختلفمنالشعبيةالفنونفرقإشراك)ب(

البيئة.صميمعنالختارةالشعبيةبرقصاتهالتعبرالمملكة

فيالتشكيليالفندورعلىالضوءتسليط)!(

وسيلةواعتباره،المجتمعفىوصيانتهاالثقافةعلىالحفاظ

خلالمنوذلك،التاريخىالتسجيلوسائلمنمهمة

الفنانينمننخبةفيهيشتركالتشكيليةللفنونمعوضإعداد

الشعبي.التراثتستلهمفنيةبأعمالمنهمكليتقدم

فىوالثقافةالتراثجوانببعضالحمتعراض)د(

للصحف:معارضخلالمنوذلكالختلفة،المجالات

والاثارالأطفالورسومالإعلاميةوالصوروالدوريات

معوأدواتهاالحراثة

فىقديماالبقراستخدام

الم!لكة.مناطقسعض

والحلي،والأزياء،والحرفالتقليديةوالصناعات،والكتاب

والرياضة.الصيدوصور،والهجنالفروسيةوصور

سوق:يأتيلمامعارضعلىالمهرجانيشتملكما

الشعبية،الألعاب،الحراثة،السوانى،الدياسةكبير،شعبي

الفرو!مية.عرض

المهرجاننشاطات

محوريهعلىالوطنىالمهرجاننشاطاتتقوم

الثقافة.ومجالالتراثمجال:أممبيرينأ

علىالأرضمنمساحةتحديدتم.التراثمجال

كلعليهاتقيم،السعوديةالعربيةالمملكةخريطةشكل

إلىوبالإضافةتمثلها.تراثيةقريةالمم!صةمناطقمنمنطقة

الحرفمنالعشراتالقرىهذهضمت،الشعبيةالألحمواق

والفخاروالنسيجوالمعدنالخوصصناعاتتمثلالتي

والمأكولاتالبحريةوالحياةوالبناءوالخشبوالجلد

ضمتالتيالقديمةالمزرعةذلكإلىويضاف.الشعبية

وصرموالموردالاباروحفروالدياسةوالحراثةالسواني

والألعابوالرقصاتالعروضإلىبالإضافة،النخيل

العريسزفةمثلوالتقاليدالعاداتبعضوتمثيل.الشعبية

للجمهورمفتوحةألعابوإقامة،الجمالعلىوالرحلات

القديمةالمدرسةوتمثيلالرشا،وفكأعسفراجمعمثل

الشعبية.الحياةمظاهرمنذلكوغيروالكتاتيب

أساسييناتجاهينفىالمهرجانيعمل.الثقافةمجال

"الموروثعنوانتحتمتخصصةسنويةندوةعقدأولهما:

"والفكريالفنيلالإبداعوعلاقتهالعربيالعالمفيالشعبى

!!!
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!مالهجنسباق

مهرحاننشاطات

الهحنوتظهص،الجمادرية

فيانطلاقهابدايةعمد

.السباق

الأدواتمنبرعد!ا!صورةفيوييوالبيةالأسواقمنجانب

.السوقتحتويهاالتىوالمصسوعات

متتالية،مهرجاناتخمسةفيالموضوعهذابحثتموقد

والشعروالروايةالشعبيةوالسيرالتراثمفهومفيهانوقش

تشغلالتيالفكريةالقضاياطرحوثانيهما:.الطفلوأدب

ودرج.العامةللمناقشةندواتفىالعربىالعامالرأي

مننخبةاستضافةعلىالاتحاهينكلافيالمهرجان

كلمنوالمبدعينالإعلامورجالوالنقادوالادباءالمفكرين

المدارستمثلالجنادريةندواتصارتحتىالعربيالوطن

إلىويضافجميعها.العربيةوالإبداعيةوالأدبيةالفكرية

وإقامة،الشعبيالشعرمساجلاتإقامة،النشاطاتهذه

والنشاطالتشكيليوالفنوالخطوطاتللكتبمعارض

العامةالمحاضراتوعقد،الكشفىوالنشاطالمسرحي

النسائىالنشاطيقامكلههذاجانبوإلى.والمسابقات

معارضتقامكماللنساء،مخصصينيو!نطوالالحافل

للبلاد.الراهنةالنهضةتبينالتيالوزارات

تسمىكانتلروضةاسمالجنادرية.وا!لساحةالموقع

الذينالمؤلفينمنوغيرهالهمذانىذكرها،سويسروضة

الروضاتمنوهي،اليمامةفىوالديارالمنازلعنكتبوا

الثوبجندر،اللغةوفى.المعروفالسليبواديالملحقة

أمر:ونحوهالكتابوجندر؟ذهابهبعدرونقهأعاد:ونحوه

صقلهالشىء:وجندربمليتبينمنهدرسماعلىالقلم

الملابسلصقلتتخذخشبيةآلة:والجندرة.بالجندرة

كلمةمنمأخوذةجنادريةلفظةتكونوقدوبسطها.

منازلهم.وعلىبالجندرةيعملونالذينعلىلتدلالجندرة

الأمطارنزولبعدالجنادريةيقصدونالرياضأهلوكان

مسافةعلىوهي.الربيعفيوالأزهارالنباتوظهور
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مدينةوسطمنالشرقيةالشماليةالجهةفى453

مساحةعلىالتراثيةالقريةمشمآتعليهاوتقوم.الرياض

تقريبا.2كم6

المهرجانعلىالمعقودةألامالإن.الملستقبلآظق

سيبقى،فإنه،اللهوباذن،كبيرةوالثقافةللتراثالوطني

أحسعودياالمجتمعقطاعاتجميععليهتلتقيصعيدا

المناطق،ك!طمنالأجيالوكل،وبقاعهأجيالهبمختلف

العرديةالمملكةفيالإنسانيةالحضارةصورةليكون

الثقافةرحابفيال!صيرالعربيالوطنوملتقى،السعودية

.ثلتراوا

الموضوعصرعنا

الجديدةالانطلاقة-أ

للأهدافا-أ

المهرجاننشاطات2-

حةوالمساايوتحر-حااكزاتامحا-أ

المستقبلآفاق-دالتقاشةأمحا!-

-؟هـ،83-؟)صفرةأبيبنالمهلب

فيهقالجواد،أمير،.العتكيالأزديسعيدأبوم(.207

دبار،فيولد."العراقأه!!!عيد"هذاالزبير:بنعبدالله

وولىعمر.أيامفيبيهمبنالمدينةوقدم،بالبصرةونشأ

بسمرقند،عينهوفقئتالزبير.بنلمصعبالبصرةإمارة

وشرطالبلاد،علىغلبواقدوكانوا،الأزارقةلقتالوانتدب

خراجهفيالتصرفلهيكونعنهيجليهمابلدكلأنله

منهمافيهاأغىعاماعشرتسعةيحاربهمفأهكام،السنةتلك

وشردكثيرينفقت!!،بهمأظفرالهتموأحيرا.الأهوال

ولايئمروانبنالملكعبدولاهثماالبلاد.فيبقيتهم

منأولوهوفيها.وماتهـ،7!سنةفقدمها،خرالممان

منتصمعذلكقبلوكانت-الحديدمنالركباتحذ

مستفيضة.وأخبارهالخشب

أحدلنالحمنأحمد.بنالحسن،المهلبي

القرنوضحثىكتاثإليهينمسبوجغرافىمؤرخالمهلبي

المسالككتابأوالعزيزيبعنوانالهجريالرابع

للخليفةألفل!نهالعزيزيتسميتهوترحع.والممالك

فيماكثيراالحمويياقوتعسهنقلوقدالعزيز،الفاطمي

ونقلإفريقيا،وطرقبالسودانالخاصةبالمعلوماتسعلق

كذلكعنهنقلكما،مرةستينمنأكثرعنهياقوت

أبوالفداء.

المهلهل.م(125-؟هـ،.ق001-؟)المهلهل

امرؤوقيلعدياسمه،الجاهليةشععراءمن،ربيعةابن

حرببمقتلهاندلعتالذيوائلكليبأخووهو.القيس

وأكبرللمهلهل،أخاربيعةبنكليبوكان.ولغل!بكر

جموععلىفقضىخزازيومكلهامعدقبيلةقاد!شا،منه

الملكقسملهوجعلتمعدعليهفاجتمعت،وهزمهماليمن

،دهرهمنحيناذلكعلىوامشمر،وطاعتهوتحيته،وتاجه

:العربقالتحتى،قومهعلىفبغىشديدزهودخلهآ

البسوسحربمقتلهبسببنشبت".وائلكليبمن"!أعز

.الميلاديالخامسالقرنأواخرفيوتغلببكرقبيلتيب!ت

سنة.أربعيندامتأنهاالرواةويدكر

منقذبنتالبسوسأنالحربهذهسببفيويروى

البكريشيبانبنذهلبنمرةبنجساسخالة،التميمية

.سرابلهايقالناقةلهاوكانت،حوارهفينازلةكانت

بفناءمعقولةوهيبسرابوائللكليبإبلفمرت

وتبعتعقالهاخلخلتالإبلسرابرأتفلماأبسوس،ا

فلما،كليبإلىانتهتحتىبها،واختلطتكليبإ!

فنفرتضرعها،فيبسهمورماهاأن!ضها!طيبرآما

ينزفوضرعهاصاحبتها،بفناءبركتحتىوولتسراب

تصيحرأسهاعلىيدها،صارخةالبسوسفبرزتولبنا،دما

:تقولوأنشأت؟واذلآه

منقذدارفيأصبحتلو،لعمري

لأبياتىجاروهوسعدضيملما

غربةدارفىأصبحتولكنني

شاتيعلىيعدالذئبفيهايغدمتى

وارتحلبنفسكتغرزلافياسعد

أمواتالجارعنقومفيفإنك

ليقتلنوالله:وقالأسكتهاصوتهاجساسسمعفلما

ناقتك.منعقراأعظمعظيمجملغدأ

ثائرته،وثارتالبسوسخالتهلغضبجساسغضب

التيالشرارةكليبمقتلوكان.فقتلهكليبإلىفالط!ق

من"أشأمالعربتقول.الضاريةالحربهذهنيرانأشمعلت

".البسوسمن"أشأمو"سراب

وجوهإليهاجتمعت،الحربهذهبطلالمهلهلوكان

يطلبفنهض.تغلبوأصئرئيس،أخيهمقتلبعدقومه

إلىمنصرفاأخيهحياةفيكانأنبعدأخيهقتلةمنالثأر

ذلكوإلىالنساء،زيريس!يهكليبكانر،وملذاتهمتعه

قوأسه:فيالمهلهليشير

كليبعنالمقابرئبت!فلو

زيرأيبالذنائبف!يخبر

تغلبفيهانتصعرتأيامهما،أعظممنيوموالذنائب

منهموقتلواالبكريينأعدائهمعلىالمهلهلزعيمهابقيادة

.كبيرةأعدادا

ميزانبدأث!نصر.إلىنصرمنتغلبقبيلةالمهلهلقاد

الحارثدخلحينوذلكب!ص.قبائلأ!حالحيتحولالحرب
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اعتزلهاقدوكان،الحرب-كلهابكرقبائلسيد-عبادأبن

لدخولدفعهبجيرلابنهمهلهلقتلأنإلابدايتها.منذ

قضةيومفىبتغلبأوقعوقد.قبيلتهبثأروالمطالبةالحرب

لاوهومهلهلاالحارثأسروفيه(اللممتحلاقيوم)وهو

فيه:وقالسراحهأطلقثميعرفه

ولمعديعلىنفسيلهف

اليدانأمكنتنىإذعدياأعرف

إنهقائلفمن،المهلهلنهايةحولالرواةواختلف

أوائلفيكانتوفاتهإنويقال.قتلإنهقائلومن،مات

.الميلاديالسادسالقرن

هلهللأنهبالمهلهللقبأنهعلىيجمعونالرواةوأكثر

كانإذا،مهلهلثوبيقالكما،بناءهسلسليعنيالشعر

الغريبالكلاموتجنبالشعررققمنأوللأنهأوخفيفا،

وجد،الكنديحجربنالقيسامرئخالوهو،والحوشي

قصيدةفيالفرزدقأشاروقد.لأمهالشاعركلثومبنعمرو

المهلهل:عنفقالالجاهليةشعراءأشهرإلىله

?الأولذاكالشعراءومهلهل

وضمعره.البسوسحربفىظهرشاعرأهموالمهلهل

أولالرواةبإجماعوهو،الحربلهذهتاريخيةوثيقةيعد

العربيةالقصيدةوكانت،الوقائعوذكرالقصائد،قصدمن

فيسلامابنذكره.قصيرةمقطوعاتأومفردةأبيائاقبله

فييدعىكانأنهالعرب"وزعمت:عنهفقالطبقاته

".فعلهمنبأكثرقولهفيويتكثر،شعره

والوعيد،التهديدعليهيغلبالمصادرفىشعرهوأغلب

بوقعإحساسهعنيعبرومقطوعاتهقصائدهفيوهو

بكر.بنيتهديدفيفبالغ،الحزنعليهألحفقد.فجيعته

والغيظالحقدمشاعرمننفسهبهماتفيضيعكسوشعره

.الانتقامفيوالرغبة

كليب:أخيهرثاءفيقالهاالتيالشهيرةابياتهومن

أوقدتبعدكالنارأننبئت

المجلسكليبيابعدكواستب

عظيمةكلأمرفىوتكلموا

ينبسوالمبهاشاهدهمكنتلو

:أخرىقصيدةفييقولثم

تجبنيفلمكليبيادعوتك

القفارالبلديجيبنىوكيف

ذثمخلاككليبياأجبنى

نزاربفارسهافجعتلقد

.العربأيامأيضا:أنظر

)السيو!التاجمجوهرات،الحصانانظر:المهماز.

(.والمهمازان

(.المدنية)الهندسةالهندسةانظر:.الإئشاءاتمهلدس

تستعملوهى.التنفسعدىالناستساعدآدةالمهواة

التنفصرضيقتسببالتيوالحوادثالأمراضحالاتفي

لعلاجأوالأكسجينلتوفيراستعمالهايمكنكما.إيقافهأو

الأدوية.بعضتناولمنعليهأغمىشخص

ومروحةالهواءمجددلفظأيضاالمهواةعدىيطلق

مجددات،المجدداتمنأساسياننوعانوهنالكالهواء.

الفمغط.سالبةومجدداتالضغطموجبة

الرئتينفيالهواءبادخالالضغطموجبةالمهواةتقوم

بالهواء،الرثمينامتلاءبعدالضغطتوقفثم،الضغطتحت

الهواء.إخراجعلىللرثمينالطبيعيةالمرونةتساعدثم

أجهزةأومساعدةأجهزةبمثابةالأجهزةهذهوتستعمل

مساعدةفيالمساعدةالمهواةوتستخدم.أوتوماتية

بينما،التنفسفيضعفمنيعانونالذينالأشعخاص

تنفسعمليةفىكاملاتحكماالأوتوماتيةالمهواةتتحكم

فيشللمنيعانونالذينالأشخاصوتساعد،المريض

التنفس.عضلات

التىالحديديةالرئةالضغطصعالبةالمجدداتوتشمل

يغطيالذيالصدرودرعالرأسماعداتماماالجسمتغطي

إلىيؤديفراغبإيجادالالتانهاتانتقوم.فقطالصدر

بعدتقومانثمالرثين،فيالهواءفيدخلالمريضصدرتمدد

المريض،صدرانكماش!إلىيؤديمماالفراغهذابازالةذلك

الرئتين.منالهواءبطردفيسمدلك

الحديدية.الرئةأيضا:انظر

أم(.0-07936هـ،36-0428)الديلميمهيار

من.الأصلالفارسى،الديلميمرزويهبنمهيارأبوالحسين

علىمجوسياونشأبغدادفيولد.بالعراقالشيعةشعراء

كاتباالتحقشبفلما،العربيةبتعليمهأبوهاهتم.آبائهدين

فيونقيبهمالعلويينشاعرالرضىالشريفلزم.بالدواوين

يدعلىتخرجهـ.493سنةيديهعلىوأسلمبغداد،

مدائحهفيلهتلميذاوأصبحالشعر،فىالرضيالشريف

.والبدويالحجازيغزلهوفي

الليونةمنضربامهيارغزلفيالدارسونويلاحظ

بالدماثة.المتسمالخاصمزاجهإلىيرجعونهاوالنعومة

إلى-الرومىابنطريقةعلى-شعرهيجئفيوكان

أجملهاالتىالأدبيةالمعانيفيوالاستقصاءالإطالة

.موجزةبطريقةعنهاوعبروا،أصسابقونا

فيها:يقولالتيالحائيةقصيدتهشعرهمشهورومن

كاظمةمنالصبحيانسيم

والبرحاالجوىماهجتشد
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الصبالابدكانإنالصبا!

أروحالقبيكانتإنها

أرىهلبسنعيانداماي

والممئطبحاالمغبقذلك

لكمذكرانامثلاذكرونا

نزحامنقربتذكرىرب

بكمغنىإذاصئاواذكروا

القدحاوعافالدمعشرب

بعدكممنالهمعرفتقد

الفرحاماعرفتفكأني

البلاستيكانظر:.الحراريالبلاستيكمواد

)حدول(.

باسمأيضاوتعرفوالثلاثونالتسعةالمواد

،أطمبادئإعلاناكانت.البروتستانتعندالدينقواعد

عامالبرلمانوأجازهم،5631عامإنجلترافيصدر

أسدينيةااكنزاعاتلتسويةالمواد،تلكوضعتوقد.أم571

بينتوقد.البروتستانتيةالإصلاحاتبسببقامتالتي

جميعيقبلهاأنيتوقعكانالتي،الدينيةالأوضاعالمواد

الأنجليكانية،للكنائمسمبدأالموادتلكبقيتوقدالإنجليز.

إنجلترا.كنيسةفيالدينرجالتبناهاكما

لينوسطم!!انفيإنجلترا،كنيسةالموادهذهوضعت

الجماعاتمختلفوب!ت،الكاثوأجكيةالرومانيةالكنيسة

منأمحديداالمواد،أداتوقد.الأصوليةالبروتستانتية

المطهر،:مثل،ال!!اتوليكيةالرومانيةوالممارسات،المعتقدات

المسئودمه،جسدإلىوخمرهالقربانخبزوامشحالة

البابا.وسلطة،والغفران،المقدسةوالآثارالقديس!توتبجيل

الناسوأنالقدر،والقضاءمبدأعلىالموادأكدتوكذلك

ل!الخيرةالأعمالوأن،وفضلهاللهرحمةفقطتنقذهما

وعلى.الحرةالإرادةمبدأالموادورفضت.الخلاصتكسب

علىيجبأنهالمواد،أعلنتالأصوأجينمعتقداتعكص!

وأن(،الدينية)غيرالدنيويةالحكوماتطاعةأضصارىا

علىالموادأكدتكذلك.الدولةلخدمةالسلاحيحملوا

تمارسهكانتأسذياأخين،الباتعميدوليس،الأطفالتعميد

العماد.تجديدطائفة

إيجادهاأمكنانتىالموادتدكالمصئعةالمواد

الكيميائيالدمجنتيجةكمركبوتتولد،صناعيةبصورة

العناصر.منأكثرأوعنصرينبن

الصناعيةوالأأجافالبلاستيكالمصنعةالموادوتشمل

والنيلون.والخلاتالأكريليكمثل

الموادأصبحتحينماالمصنعةالموادإنتاجفيالتطوربدأ

بالاحتياجاتتفيولاالوجود،ونادرةقليلةالطهبيعية

الانالمصمانعأصحابيقومولذا،المطلوبةالخاصةالصناعية

بالاحتياجاتلتفيلهاحصرلاالتيالمصنعةالموادبإنتاج

استخداميمكن،المثالسبيلفعلى.والصناعيةالمنزأجة

عملياتوفيالالاتوأجزاءالأثاثفيالمقوىالبلاستيك

مثلصناعاتفيالصناعيةالاليافوتدخل.أضعبئةا

ومن.والأقمشة،الكهربائيةوالعوازلالمطاطيةالإطارات

)أيصناعياإيجادهايمكنالتيالأشياءا

ويستطع.الأطعمةأنواعومختلفكيميائيا(،المجوهرات

الخصائص.منالعديدالمصنعةالموادإكسابال!جميائيون

وأنالكسر،سهلهش،الموادهذهبعضأنمثلافنجد

يقاوموبعضهامرنوبعضها،وقويصلثالاحرأجعف!ا

ولذاالشمعي!.أشعةأوالعفنيقاومأجعضواال!صميائيةالواد

علىمفضلةالمجالاتمنأمحديدافيالمصنعةالموادتعد

المشابهة.أطبيعيةاالمواد

طريقعنالمصنعةالموادبانتاجالمصانعأصحابويقوم

وأالهيدروجينأوالكربونمثلالأوليةموادهادمج

منأكثرخلالمنذلكويتم.الأكسج!تأوالنيتروجين

أشهرومن.مختلفةكيميائيةمركباتعلىللحصولعملية

خلالهامنيتمالتيالبلمرةعمليةدمإلموادعمليات

البلمرة.ان!:أكبر.جزيئاتإلىالصغيرةالجزجاتتحويل

الحصموليمكنناالكيميائيةالعملياتكافةإتماموبعد

سوائلأورقائقأوأليافهيئةعلىالمصنعةالموادعلى

مختلفة.بهيئاتتش!صلهايس!

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

س!لمااالحومرةالأستيرولوما

الصاعيةالمحلياتأ!ناعيالراتيئاالأكريليكا

لأرصيةامتممعلسلإصراحيةحاشا!ليالأا

المطاطالصناعىا!شصاالبا،لستيك

النيلولىالفيميلالبوليستر

الهورمودلليصااصويةا

العامدة.القوىانظر:.البشريةالموارد

التيالأرضوسماتمنتجاتالطبيعيةالموارد

.الناساحتياجاتوتلبيةالحياةدعمعلىقادرةتحعلها

التيال!حيائيةالمواردوكذلكطبيعيةمواردوالمياهفالأرض

والطيوروالأشجارحصالأزهارالمياهأوالأرضاعلىتعيش

النفطالمعدنيةالمواردوتشمل.والأسماكالبريةوالحيوانات

المواردأما.والرملوالحجروالفلزاتالحجريوالفحم

.والمناخالشممم!وأشعةالهواءفهيالأخرىالطيعية

،الطعامأ-صنع:فىالطيعيةالمواردوتستخدم
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السلعإنتاجفيتستخدمالتيالخامالمواد3-الوقود،2-

عامة.بصفةالطبيعيةالمواردالمقالةهذهوتناقم!.النهائية

المواردهيالأحيائيةالموارد.وأهميتهااستخداماتها

منيأتينأكلهالذيالطعامفكل.أهميةالأكثرالطبيعية

الناساستخدمالقدمومنذ.الحيواناتأوالنباتات

المواردوتعتمد.والمأوىللوقودالأشجارمنالأخشاب

النباتاتفأغلب.أخرىطبيعيةمواردعلىبدورهاالأحيائية

الشمسوأشعةالهواءبدونتحياأنتستطيعلاوالحيوانات

والماء.والتربة

فيالأحيائيةالمواردمنأهميةأقلالمعدنيةالمواردوتعتبر

الحد!ة.للحياةبالنسبةجدامهمةولكنهاالحياةدعما

والغازوالنفطالحجريالفحمذلكفىبما-المعدنيفالوقود

وتستخدم.والطاقةوالإضاءةبالحرارةيزودنا-الطيعي

كالسياراتالسبالنهائيةلإنتاجخامكموادالمعادن

.والثلاجاتالبلاستيكيةوالقوالب

المتممسوأشعةوالأمطهاروالتجمدكالجفافالمماخأترم!تحدثالتعرية

كالتربةالطيعيةالمواردتدهورإلىوتؤديطبيعيةعمليةفهى.والرياح

زيادةيمكنهاالصحيحةغيرالفلاحةطرقولك!،والنباتاتوالأشجار

الألتحجار.منكبيرةكمياتديهاتق!التىالمساطقديوخاصةالتعرية

الطيعية.مواردهاعلىكبيرةبدرجةالأمةثروةوتعتمد

وأسترالياكنداذلكفيبماالمتطورةأوالغنيةالدولفأغلب

الطبيعية.بالمواردغنية-الخليجودولالمتحدةوالولايات

الحسنة،الاقتصاديةالأحوالذاتالدولبعضولكن

الناميةالدولأما.قليلةمواردلديها،والدنمارككاليابان

الدولفىعليههىمماأقلالطبيعيةفمواردهاعامةبصفة

والكونغووإندونيسياكالصين-بعضهاأنغير،الأخرى

الطبيعية.المواردمنالعديدلديها-سابقا()زائيرالديمقراطية

حتى-الحديثةالحضارةأنبماوتنميتها.المواردصيانة

العديداهتمفقد،الطبيعيةالموأردعلىتعتمد-نفسهاالحياة

!حيحدثماذامثلا،وشساءلونكفاشها.بمدىالناسمن

العالم؟فىالحجريالفحمأوأوالحديدالنفطكلنفدإذا

لايستطعونالناسبأنوالاقتصاديونالعلماءويعتقد

والألومنيومكالحديد،المعدنيةالخامالموادكلاستخدامأبدا

فيمنهاكافيةكمياتفهناك.التربةومخصباتوالرمل

إعادةيمكنالموادأغلبأنكماوالبحر،الأرض

صهرهإعادةيمكنمتلاالخردةفالحديداستخدامها.

الناسعلىولكنالفولاذ.إنتاجفيأخرىمرةواستخدامه

لكيأكثرلأعماقويحفرواأبعدمناطقفييكتشفواأن

ويمكن.المعادنمنإليهمايحتاجونعلىيحصلوا

.أخرىمواد،ندرةأكثرأصبحتالتيبالموادألاممقبدال

فيالنحاسعنبديلاالألومنيومأمعتخداميمكنفمثلا،

تراكماتفإنالنحاسيندرفبينما.الأغرأضمنكثير

مماأكبرالألومنيوممنكميةعلىتحتويوالطينالبوكسيت

استخدامه.الناسيستيم

نفادهيمكنلأنهذلكعنالمعدنيالوقودويختلف

وألقرنيكفيمعدنيوقودعلىتحتويفالأرض.كله

استخدامللناسيمكنكمياتها،تنتهيوعندما.فقطقرنين

والمصانعالناقلاتمحركاتلإدارةالنوويةالطاقةمنالمزيد

عالمفىوحتى.المنازللتدفئةالشمسيةالطاقةمنوالمزيد

تستخدمالنوويالوقودأنوأعمنوغيرهاليورانيومفإناليوم

يستمرقدالوقودهذاومثل.الكهربائيةالطاقةإنتاجفي

أجهزةإدارةفيالشمسضوءويستخدم.قرونلعدة

للطاقة.مصدرايستخدموقد،الفضائيةالصناعيةالأقمار

الشمسية.الطاقة،النوويةالطاقة،الطاقةانظر:

المواردفىللطبيعةالدقيقالتوازنعلىالمحافظةأنويبدو

فقد.الطيعيةمواردنالصيانةجانبوأهمأصعبالأحيائية

فمثلا.التوازنهذاعلىإرباكاالغالبفيالناسأدخل

الزراعيةالأراضيمنكثيراالخاطئةالفلاحةطرقدهورت

الأطنانملايينالأمطارتجرفعاموكلجرداء.وتركتها

محاصيلإنتاجإمكانهافىالتيالخصبةالعلويةالتربةمن

.جيدة
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المحاصيلعلىترش!التي،الكيميائيةالموادتصلكما

وبعض.والنهيراتالأنهارإلىأحياناالأمطار،وتغسلها

ألادوقدالأنهار.فيالأسماكتقتلالكيميائيةالموادهذه

.والحيواناتالطيورأنواعبعضالصيادون

المطرةالاستوائيةالغاباتوخاصةالعالمغاباتوتعتبر

لقطعنتيجةتنحسرالانوأعنهامهما.اقتصادياموردا

انحسارويعرض.للزراعةأراضيهاواستخدامأخشابها

للخطرالأخرىالأحيائيةالمواردمنالعديدالمطرةالغابات

وأاغليلاغيرعنهالانعرفالتيالأنواعبعضذلكفيبما

أخاباتاانحساريؤثركما.المكتشفةغيرأوالمعروفةكير

البيتتأثيرانظر:.والمناخالجويالغلافعلىأيضا

المحمى.

أ!واء.اوالمصانعوالشاحناتالسياراتدخانويسمم

الإنسادحياةويعرضالأشجارعلىيؤثرالتلوثوهذا

السياراتعددازدادوكلما.المدنمنكثيرفيللخو

هداولتصحيحسوءا.المشكلةهذهازدادتوالمصانع

السياراتعنالساتجةالتلوثكميةتخفيضيجبالوضع

.بوالمصا

فلنوتطهويرها،الطبيعيةالمواردصيانةأم!شإذاوحتى

إذاالطعاممنكافيةكمياتإنتاجالأرضتستطيع

بزيادةويمكن.كبيرةأسدرجةالسكانأعدادتزايدت

للمزارعيم!شكما،المزروعةالأراضيمضاعفةالجهد

ماأمثالأربعةأوثلاثةإنتاجالناميةالدولمنالعديدفي

الحصوأ!يمكنهمالناسأنالعلماءويعتقد.الانتنتجه

منسيمكنذلكوكلالبحر.منالطعاممنكثيرعلى

كمياتهأضعافعشرةحتىأوخمسةالطعامزيادة

عددلمميتضاعفالحاليةالزيادةبمعدلولكن.الحالية

فيالزيادةالمشمرتوإذاعاما.43خلالالعالمسكان

العالم!عكانعددفسيكونالمعدلبهذاالسكانأعداد

عام001خلالالحاليينسكانهعددأضعافخمسة

.عام002خلالضعفا62و

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المعدلىالطبيعيةالمواردصياسةالمتحدةالأم

أ!واءاا!كميداالا!يةالبلدالى

لححايةالوطحيةالهئيةعلم،العاساتالتردة

وإنمائهاالفطريةالحياةالغابةالمطريةالحياةح!اية

لاالصماعة

علىالتركاتتقسيمبهيعرثالذيالعلمالمواريت

الفرائض.علمأيضاويسمى.الورثةمنالمستحقين

!ركهبماالمتعلقةالماليةالحقوقأوالأموالهيوالتركات

المتوفى.

11الكريمةالآياتفىنجدهاالعلمهذاومشروعية

،الأنفالسورةمن75والنساء،سورةمن176و12و

وفعل،الشريفةالأحاديثمنوردماإلىبالإضافة

عنهم.اللهرضياصحابةا

التركةمننصيبالهماللهجعلالذينهموالورثة

،والأب،الابنهمالرجالمنفالوارثون.السنةأولال!ضاب

الذكور.وأبناؤهمالأبوالأخ،الشقيقالأخوا،لأمالأخوا

والزوجالذكور،وأبناؤهمالأبوالعمالشقيقوالعم

والبنت،والجدةالأم:هنالنساءمنوالوارثات.والمعتق

أنثى،الميتوبينبينهمايتوسطألاعلي،الابنوبنت

والزوجة،لأبواللأنحط،الشقيقةوالاخت،الأموال!خت

المعتقة.ر

الإسلامفىالإرث

يقولالعهد؟أيبالولاءالإسلامصدرفيالميراثكان

ورثتكمتإن،مالكوماليدمكدميلصاحبهالرجل

ورثتني.متوإن

الأنصارييرثبالمؤاخاةالهجرةبعدالميراثصارثم

م!صة،فتحتمولما.الأنصاريأخاهوالمهاجرالمهاحر،أخاه

معالنسبيةالقرابةوصارت.تشررئابتللميراثصار

الإرثأ!مبابوأصبحتبها،المعتدهيالدينوحدة

النسبية،القرابةأماوالولاء.والزوجيةالنسبيةالقرابة،ثلاثة

وأما.والعمومةوالجدودةوالأخوةوالأبوةالبنوةفهي

العقدبعدتوفىولوزوجهامالفيالمرأةحة!فهي،الزوجية

وأخيهاأبيهاميراثفيحقاأ!اجع!!كما،مباشرة

وله،الزوجتركةفيمقدرمعلومحقفللزوجة.وولدها

تركتها.فيكذلكحق

مملوكهعلىإنسانيمنأنهنابهشالمقصودالولاءوأما

وومئالرقأبوابالإسلامضيقوقد.فيعتقه-أمةأوعبد-

أحياكأنهامرأةأوكانرجلافالمعتة!التحرير.أبواب

المعتق،ورثه،لهنسبياوارثولاالعتيقماتفإذا.العتيق

أعتق.لمنالولاءلحديث

لإرثاشروط

:شروطثلاثةوتقسيحهالإرثلاستحقاقيشترط

يقضيأنوهوحكما.أوحقيقةالمورثموتأولأ:

منخوفحالفيفقدفإنفقد،أ!كما،بوفاتهالقاضي

يحكمفإنهالكفربمبدارولحقارتدأو،مسغبةأوحرب

عندبموتهالقاضيويحكم.الحكمبعدتركتهوتوزعبموته

فيمشواتأربعأو!منتينمضىبعدأوال!!ربدارلحوقه

منواليأسوالتحريالبحثبعدوذلكالمفقود،حالة

عودته،منييأسولمالسلمحالفيفقدإذاوأما؟عودته

الوارثحياة:ثانيا.أقرانهماتإذاإلابموتهيحكمفلا
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وفاةعندأمهرحمفيجنينايكونكأنحكما،أوحقيقة

وقوتها،القرابةودرجةالإرثبجهةالعلمثالثا:.مورثه

.يورثلأنقابلمالوجودوينبغي

الإرثموانع

منهوتحققت،الإرثأصعباببالشخصقامتإذا

قامإذاأما،الموانعانتفتإذاالإرثيستحقفإنه،شروطه

والقتلالرقهيالموانعوهذه.الإرثيحرمفإنهمانع

إذاوصفوهو،الحريةضدفهو،الردتىأما.الدينواختلاف

ملكنفسهفيفهوكالمتاعلغيرهمملوكاجعلهبالإنسانقام

وسعيده،مميدهإلىنصيبهلالورثلولأنهشيئا،يملكفلا

وارثا.ليس

القتلكانسوأء،مورثهالوارثيقتلأنفهوالقتلوأما

منالقاتلحرمأنتعالىاللهحكمةومنخطأ.أوعمدا

بماالنفوسلأن،الأرحاموتقطيعالفسادلبابسداالميراث

إلىتدعوأنالمحتملمنالمالحبمنعليهجبلت

وأزوجها،امرأةقتلتفلو،المورثبقتلالميراثاستعجال

ليسالشريفللحديثالميراثمنيحرمفإنهأباهولدقتل

شىء.لقاتل

ديانةللمورثالوارثمفارقةفهوالديناختلافوأما

عكسأوكافراوالولدمؤمناالأبكانلوكماواعتقادا،

لافإنهانصرانيةمنمتزوجاالمسلمكانلووكما،ذلك

الكافرا!لسلميرثلاالشريفللحديث.موتهعندترثه

ملتين.أهليتوارثولاالمسلمالكافرولا

الدوريتطرق

بالرحم.أوبالتعصيبأوبالفرضالناسيرث

شائعاسهماالشخصيرثأنفهو.بالفرضالميراث

الثلثانهيالمقدرةوالفروض.السنةأوالكتابفيمقدرا

والثمن.والربعوالنصفوالسدسوالثلث

:أصنافأربعةنصيبفهوالتركةثلثاأيالثلثان

عصبة.ابنمعهنيكنلمإنفأكثرالبنتانأ-

منبناتأوأبناءهناكيكنلمإنفأكثرالابنبنتا2-

عصبة.ابنابنهناكيكنولم.الصلب

أخهناكيكنلمإنقأكثر،الشقيقتانالأختان3

.وارثفرعولامذكرأصلولا،عصبةشقيق

ولافرعللمتوفىيكنلمإنفأكثرلأبالأختان-4

الأخواتمعيكنولم،شقيقاتأوأشقاءولامذكر،أصل

عصبة.لأبأخلأب

فرعالمتوفىلابنهايكنلمإذا،الأمنصيبالثلث

نصيبالثلثيكونوكذلك،الإخوةمنعددولاوارث

وأنثاهموذكرهم.لهمذكرأصلولافرعلافأكثراثنين

سواء.

كانإذا،الأبأ-:الوارثينمنثمانيةنصيبالسدس

وارثفرعللمتوفىكانإذا،الأم2-.وارثفرعللمتوفى

الأبوجودعدمعندالجد،3-.الإخوةمنعددأو

.الأموجودعدمعند،الجدة-4المذكور.بالشرط

حالفي،للأمالأخت6-.الكلالةحالفيلأم،الأ!5-

وعدمالواحدةالصلبيةالبنتمع،الابنبنت7-.الكلالة

الواحدةالشقيقةالأختمع،لأبالأخت8-.العصب

العصب.وعدم

عند،الزوج-أ:الورثةمنخمسةنصيبالنصف

الصلبيةالبنت2-.لزوجتهالوارثالفرعوجودعدم

الابنبنت3-لها،معصبولالهالامشاركة،الواحدة

ولاأبناءولالها،معصبولالهامشاركةلا،الواحدة

،الواحدةالشقيقةالأخت-4.أطمتوفىمنهاأقرببنات

مذكر.أصللهوليسللمتوفىفرعولالها،معصبولا

عدممعالشقيقةفيالمسابقةبالشروط،لأبالأخت5-

والشقيق.الشقيقةوجود

وجودعندالزوج-أ:الورثةمناثنيننصيب،الربع

وجودعدمعند،الزوجة2-.المتوفاةلزوجتهوأرثفرع

المتوفى.لزوجهاوارثفرع

كانإناجتمعنإذاوالزوجاتالزوجةنصيبالثمن

.وارثفرعالمتوفىللزوص!

بعدالمالكلحيازةبهيقصد.بالتعصيبالميراث

فهووبالولاء،النسبيةبالقرابةويكونالفروضأصعحاب

حظمثلللذكرفيهيكونأنهكمامقدرا،سهماليس

جهاتبالتعصيبوللميراث.وأخوةلبنوة-الأنثيين

ترثفلا،الأولويةحسبترتبوهي،وقوةودرجات

درجةترثولافيها.التيالجهةمنأحدوجوديمجهة

اتحدتوإذافيها.التيالدرجةوجودمع-الجملةاتحادمع

والدرجاتالجهاتوهذه.الأقوىقدموالدرجةالجهة

الابن،ابنوابن،الابنوابن،الابن:البنوةجهة-أ

،الأب:الأبوةجهة2-.أنثىالمتوفىوبينبينهيتوسطمالم

الأخ:ال!خوةجهة3-علا.وإنالأبطريقعنوالجد

لأبالأخابنثمالشقيقابنثم.لأبالأخثمالشقيق

ثمالشقيقالعم:العمومةجهة-4.فقطالذكوروأبناؤهم

ثم،الأبأعمامثمفقط،الذكورأبناؤهمثملأبالعمابن

كذلك.الجدأعمام

،والبناتالأبناءيرثأولآ:.التعصيبفيقواعد

الأنثيين.حظمثلللذكرالابنوبناتالابنأبناءوكذلك

،والشقيقاتالأشقاءالإخوةبناتترثلاثانيا:

للذكربالتعصيبل!بوايلأخواتلأبايإخوةوكذلك

وأالأشقاء،الإخوةبناتترثلاثالثا:.الأنثيينحظمثل
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لسنلأنهنشيئا،،لأبأوالأشقاءاالإخوةأبناءمع،لأب

خامسا:شيئا.الأعماممعالعماتترثلارأبعا:.وارثات

تعالىاللهلأنوذلكشيئا.العمأبناءمعالعمبناتترثلا

بناتأوالعماتيذكرولمالبناتوذكرالأخواتذكر

الإخوةأبناءتوريثويستفاد.الإخوةبناتأوالأعمام

ومابأهلهاالفرائض)ألحقواالحديثمنوأبنائهموالأعمام

ومسدم.المخاريرواهذص(رجلفلأولىبقي

منعدةجهاتوجدتإذا-أ.التقديمفيقواعد

مبرجودالاباءيرثفلا.بالجهةالتقديميكونالعصبات

وأال!بوجودمعال!خوةيرثولاتعصيبا.الأبناءمنأحد

اتحدتإذا2.ال!خوةموجوداللأعماميرثولاالجد.

جودومعالأخابنيرثفلابالدرجةالتقديمفيصيرالجهة

أ!حافىوهذا-والدرحةالجهةاتحدتإذا3-.الأخ

القرابة.قوةأي،بالقوةالتقديميصير-والعمومةالأخوة

ابنولا،الشقيقالأخوجودمع!لأبالأخايرثفلا

معالأبالعمولا،الشقيقأ،خ1ابنوجودمعللأباللأخ

الشقيق.العموجود

أجسواالذينالأقاربتوريثبهيقصد.بالرحما!ليراث

ي!شلمإذاوذلك.العصباتمنوليسوافروضبأ!حاب

العلمأهلبعضفيرى،عصباتولافروضأصحابلمة

يقولتعالىواللهأقرباء.لأنهمايورثواأن(والحنابلة)الحنفية

ولأنهما.الأحراهـ6ا!ببعضأولىبعضهمالأرحام)وأولو

بيتمنلىأوفهرا.والقرالةالإسلام،سببانفيهماجتمع

الإسلامبسببللمسلمينفيهالميراثيذهبالذيالمال

فقط.

بالتركةالمتعلقةالحفوق

أمواله،جميععنملكيتهزالتالإنسانتوفيإذا

منبدلآبمالهالدائنينحقوقوتعلقتديونهآجالوحلت

مرتبةالحقوقوهذه.الورثةحقمنتبقىبماوتعلق،ذمته

يلى:كما

،المعروفحدودفيودفنهوتكفينهالميتتجهيزأولا:

عبرةوهوحزملابنقولوهناكالعلماء.جمهورعندوهذا

".الديونأداءبعدإلاالكفنفىللمتوفىحق"لاللناس

اللهديونأماوللعباد.للهتكونوالديون،ديونهأداءثانيا:

فنحوالعبادديونوأما.والزكواتوالخذورالكفاراتفمثل

تنفيذثالثا:.المؤجلوالمهروالقروضالذمةفيالتيالأثمان

بعدالمالمنتبقىماثلثأي،الثلثحدودفيالوصايا

رواهكثير(والثلث)فالثلثووئ!لقولهالديونوأداءالتجهيز

فروضهمالفروضأصحابإعطاءرابعا:.ومسلمالبحاري

رجلفلأولىبقيومابأهلهاالفرائض)ألحقوالمجط:لقوله

المستحقين.العصباتعلىالباقيتقسيمخامسا:.ذكع

كانواوإن.متساوونشركاءفهمفقط،ذكوراكانوافإن

جميعفيوالدليل.الأنثيينحظمثلفللذكروإناثاذكورا

وبعضإليها،أشميرالتىالسماءسورةفيالاياتذكص،مما

الشريفة.الأحاديث

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الإسلاملميالمرأةالإسلام

أ!صيةاظهام،الإسلاميالاقتصاد

الوقورلأقربيناأقر!

لوريثاعلم،!!ساالأا

نولىا!اا

صلةذاتأخرىمقالات

القتلالحارغ

الموفوعصرعا

الإسلامفيالإرث-ا

الإرثشروط-2

الإرثموانع-3

التوريتطرق-4

دالفرصرالميرات-أ

دالتعصباميرات-ب

بالرحماليرات

بالتركةالمتعلقةالحقوق-5

بنمحمدم((.498-؟هـ،281-؟)الموارابن

الإسكندرية.أهلمنالمواز،بابنالمعروفزيادبنإبراهي!ا

وتوفيالإسكندريةفيعالق.المالكيةفقهاءكبارأحد

عبدالحكيم.وابنالماجشونابنعنالعلمأخد.بدمشق

مالك.مذهبعلىوالفتياالفقهفيإماماكان

المالكيةكتبأفضلمنتعتبرالتيالموازيةكتب

سائرعلىالمذهببعفعلماءرجحهوأبسطها.وأصحها

الكتب.أمهات

تمايليقدلكبيرموازنالجيروسكوبيالموازن

يركبوهو.راحةأكثرالسفرويجعلالبحر،فيالسفينة

محركويقوم.السفينةهيكلعلىبرتاجمقفلةقواعدعلى

القصورويجعلالمحور.بدفعمستقلكهربائى

للتأثيرمقاوماالجيروسكوبيالموازنالجيروسكوبى

ومعظم.السفينةعلىالفماربةللأمواجالتدحرجي

من%ا،5نحومنهاالواحديزنالجيروسكوبيةالموازنات

للسفينة.ال!طيالوزن

بنيتالتيواليخوتالسفنمنعدداستخدموقد

الموازظتوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينبين

الجيروسكوبية.
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فيويوبنوها.معدلمنيزبمما)ين(حاصاغذاءالألقارمنالعديدتتلقى.الإنتاجيةالكفاءةزيادةإلىأدتالمواشيلتربيةالحديثةالطرق

آلية.بويقةالبيصوتحمعوالماءالغذاءتوفرالتيالتجهيزاتبعض)يسار(الدواحنحظائربعض

إنتاخفيتستخدمالتيالمستأنسةالحيواناتالمواشي

إهابويوفر.مفيدةأخرىمنتجاتإلىبالإضافةالطعام

وتستخدم.والصوفالجلدمثلمهمةموادبعفالمواشي

منكبيرلعدداللازمةالعقاقيرلإنتاجالموأشىبعضأعضاء

.الناس

سحبفىالماشيةالناميةالدولفيالمزارعونيستخدم

يستخدمالمواشىهذهمنبعضاأنكما.الزراعيةالمعدات

بيد،المزارعفىالمواشيمعظموتربىوالمواد.الناسنقلفي

الحيواناتوبعضوالدجاجاللأرانبيربونالناسبعضأن

.المنازلفيالأخرىالصغيرة

أنحاءكلفيتربىالتيالمواشيمنالرئيسيةوالأنواع

الخنازيروتربىوالخيولوالأغناموالدجاجالابقارهيالعالم

منالأخرىالأنواعوتشمل.المسلمينغيرعندكذلك

الأقطاربعضوفي.والأرانبوالبغالوالماعزالحميرالمواشي

ويعرف.والياكوالجاموسوالرنةاللامابتربيةالناسيقوم

باسمبهاوالعنايةالمواشيواستيلادبتربيةالخاصالعلم

الحيواني.الإنتاج

آخرإلىمكانمنينتقلالإنسانكان،السابقوفي

السنينآلافومنذ.لغذائهالنباتاتوجمعالحيواناتلصيد

وبفضل.المواشىمنمتعددةأنواعاستئناسفيالإنسانجمدأ

تمكنوالطاقةللطعاممصدراالحيواناتهذهاستخدام

فىبدأثمومنواحد،مكانفىالاممتقرارمنالإنسان

الزراعة.حرفةلمممارسة

نوعيةتحسينمنالمزارعونتمكنقرونعدةوخلال

مربىمنالعديدويقوم.المتعددةالاستيلادبودتىمواشيهم

عروضفيبمواشيهمبالاشتراكالحاضرالوقتفىالماشية

تقييمويعتمد.العالمأنحاءمعظمفيتقامللمواشي

اللحوموكميةأحجامهامثلنقاطعلىللماشيةالمحكمين

تنتجها.التي

المواشي.عنعامةمعلوماتتعطيالمقالةوهذه

المواشياسئخدامات

الأغذيةمنتجاتالعالمأنحاءمعظمفىالموأشىتوفر

هذهوتحتوي.والحليبوالبيضوالجبنوالزبدةاللحوممثل

ويستخدم.البروتينمنكبيرةكمياتعلىالأغذية

علىالمحافظةوفي،الجديدةالأنسجةبناءفيالبروتين

وتعتبر.الإنسانجسمفيوتجديدهاالقديمةالأنعسجة

والفيتاميناتللمعادنمصدراأيضاالحيوانيةالغذاءمنتجات

بصورةصحتهعلىللمحافظةالإنسانيحتاجهاالتي

.جيدة

الفراءمثلمهمةجانبيةبمنتجاتأيضاالمواشيوتمدنا

إنتاجفيالموادهذهوتستخدم.والصوفوالجلدوالشعر

.أخرىومنتجاتوالأحذيةوالملابسوالفرشالبطاطين

لصناعةالماشيةوقرونأظلافالمصانعأصحابويستخدم

والمدىوالغراءوالأمشاطالازرارمثلالمنتجاتمنأصناف

الجانبيةالمنتجاتمنالاخرالبعضويستخدم)السكاكين(،

الماشية.علائقفي

صناعةفيالحيوانيةوالأعضاءبعفالغددوتستخدم

والببسينوالأنعسولينالإبينفرينمثلالعقاقيروإنتاج

يمسمىوالذيالحيوانيالشحمويضاف)الهضممين(.
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تستحدماللوالثى

المزارع!ىعملحيوانات

وهذا.الدولسعضفي

الإندوليسىالمزارع

مجموعةسيستخلىم

.المحراثلسح!فيانا

رلع!المصانعوتستخدم.والصالون،الدهنإلىالودك

المبطهنة.والملابسالفرش!صناعةفيوالأوزالبط

الخلفاتمنكبيرةكمياتسنوياتنئالمواشعي

وهذه.التربةخصوبةزيادةفيتستخدمالتيالعضوية

.النباتاتمنالعديدوإنتاجيةنمومنتزيدالعضويةالأسمدةا

الزراعيةالالاتاستخدامعلىالاعتمادزيادةأدت

منالإقلالإلىالأخيرةالسنواتخلالثةالحرذاتية

العالم.أنحاءمعظمفيالزراعيالعملفيالخيولا!شخدام

رئيسيبش!ولالمتقدمةالدولفيالخيولتستخدموحاليا

.الأخرىاالرياضاتوبعضأصممباقاوفيللترويح

بالمواشيالعناية

المستأنسالحيوانيتناولهالذيالطعاميسمىالغذاء.

علىالمتوازنةالعليقةوتحتوي)المؤونة(.العليقةاليومفي

والصحةللنموالحيوانيحتاجهاالتيالغذائيةالعناصر

والدهونالكربوهيدراتتشملالعناصروهذه.الجيدة

تعانياكتيالحيواناتأما.والفيتاميناتوالبروتيناتوالمعادن

وأالحليبأواللحممنأقلكميةفتنتجالتغذيةفينقصا

الصحية.حالتهاتدهوراحتمالإلىبالإضافة،البيض

الحيوانعلفحاتوشرالماشيةمنتجيبعضويستخدم

فيالمستخدمةالمحتوياتنسبةونوعأكحديدالحوامميب

المواشي.علايط

حبوبمنوالدواجنالحيواناتبعضعلفوش!صن

والمعادنالمصنعللطعامالجانبيةالمنتجاتومن،متنوعة

.المركزةوالحيوانالنباتبروتيناتومن،الفيتاميناتر

أعشابالأخرىالمجترةوالحيواناتالأغنامواالألقاروتأكل

ومميقانوالتبنبالحبوبأيضاتتغذىأنهاكما،المراعى

.الأخرىالمحاصيلبعضوبقايامعينةنباتات

مساحاتفيالأبقاربتربيةالمزارينمنالحثيرويقوم

لهذهويقدمالتس!مين.حظائرتسمىداخليامسيحة

استخدامويقللنموها.معدليزيدخاصعلفالحيوانات

للرعي.المستخدمةالأرضمساحاتمنالتسم!تحظائر

انيةالحيصالفضلاتتجميعمنالمزارعتم!ش،كذلكوهي

بنقلالمزارعونويقومعضويا،سمادالاستخدامهاالمتوفرة

لتخصيبالحقولإلىالتسمينحظائرمنالفضلاتهذه

لتربة.ا

الأبقارعلائقإلىالحبوببعضالمزارعونويضيف

الحليب.إنتاجلزيادةأوالمنتجةاللحومنوعيةلتحسين

خلالعديدةدولفيالغذاءإنتاجفينقصحدثوعندما

بزيادةالمزارعينبعضقامالعشرينالقرنمنالسبعينيات

هذهأدتوقدالأبقار.بهتتغذىالذيوالتبنالعشبكمية

علائقفيالمستخدمةالحبوبكميةتقلي!!إلىالطريقة

.البشريللاستهلاكأكبركميةتوفرإلىأدىمما،الحيوان
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بعضإلىالمضافاتالمسماةالعقاقيربعضوتضاف

إصابتهاحتمالوتقليلالحيواننمومعدللزيادةالعلائق

الحيويةالمضاداتالمفعافاتهذهوتشمل،بالمرض

لهذهالعاليةالتكلفةوتؤدي.الصناعيةوالهورمونات

منالكثيرفيعمليغيرا!متخدامهاجعلإلىالعقاقير

المتقدمةالدولمنالعديدفيالحكوماتوتقوم.الدول

هذهمنالمستخدمةالجرعةونوعيةكميةفيبالتحكم

.الإنسانأوالحيوانبحياةالضررللحققدالتىالمضافات

الموادهذهامشخدامفيهايتمالتيالدولحكوماتوتهتم

علىبالسيطرةكبيرةبدرجةالحيوانعلائقفيالإضافية

العقاقير.هذهمثلاستخدام

الماشيةعلفلنقلآليةأجهزةالمزارعونيستخدموقد

أجهزةوتقوم.تخزينهيتمحيث،والصوامعالحظائرإلى

العلائق.مكوناتوخلطبقياسأخرى

القاسيالطقسمنالحمايةإلىالمواشىتحتاجالحظائر.

كانوقدجيد.بشكلوالتوالدنموهاعلىالمحافظةأجلمن

دونبسهولةتعيشأنالسابقفيالحيواناتهذهباستطاعة

بتطويرالمزارعونقامالسنواتوبمرور،ومدلك.حماية

إنتاجزيادةإلىتهدفوالتي،المواشيوإنتاجاستيلادطرق

المواشىمنسلالاتإنتاجإلىالطرقهذهوأدت.اللحوم

القاسية.البيئيةالظروفتحملعلىقدرةأقل

سلالاتمنالعديدتستطيعلاالحاضرالوقتوفي

التعرضأنكما.الشديدةالحرارةأوالبرودةاحت!الالماشية

أيضا.الحيوأناتيؤذيقدالرياحأوللجليد

اقتصاداالأكترالحظائرأنواعباقامةالماشيةملاكويقوم

الغذائيالإنتاجمستوياتعلىتحافظأنيمكنهاوالتى

الرياحمنالحمايةإلىفقطالمواشيبعضوتحتاج.للحيوانات

منهاالاخرالبعضحمايةوتتم.للحمايةالأشجارظلإلىو

الرطوبةدرجةتضبطحيث،فيهمتحكممناخذاتمبانفى

بدقة.والتهويةوالحرارةالصوتومستوىوالضوء

فيهالمتحكمالمناخذاتالمبانيفيالمواشيحفظويتم

فيماوالعراكالتنافص!لتقليلعادةصغيرةمجموعاتفي

بينها.

الحيواناتلفضلاتتسمحبطريقةالمبانيهذهوتصمما

ويمكن.الأرضيةأسفلحفرمنشقوقخلالمنبالمرور

ضخويتمونطفا.جافاالبقاءمنالحيوانالتصميمهذا

تستخدمحيثالحقولإلىوتنقلالحفرمنالفضلات

عضويا.سماذا

ملاكلدىالأمورأهممنتعتبرف.المرمنالحماية

موتفىتتسببأنيمكنالأمراضبعضإنحيث،الماشية

هذهمنبعضتنتقلأنويمكن.المواشيمنكبيرةأعداد

.ال!نسانإلىالأمراض

فيالمزارعينعلىينبغيالوباءبمانتشارمنعأجلومن

بالحيوأناتأختلطتالتيالماشيةكلإعدامالأحيانبعض

المصابة.

البكتيرياالماشيةلأمراضالرئيسيةالمسبباتوتشمل

نأالممكنومن.والفيروساتوالطفيلياتوالفطريات

وأالطبيعيةالسمومتناولتإذابالمرضالمواشيتصاب

بهايرشالتيالأخرىالكيميائيةوالموادالحشراتمبيدات

للإصابةعرضةتكونالمافميةوبعض.والنباتاتالعشب

وراثيا.بالمرض

التىللأمراضالحاملةالكائناتمنالعديدوتوجد

القلاعيةالحمىوتحد.الدافئةالمناخاتفىالماشيةتصيب

البلادفىالماشيةإنتاجمنأخرىوأمرأضالقرأديةوالحمى

.كبيرةبدرجةالمدارية

الخنازيربينجداكبيرةبسرعةالأمراضوتنتشر

مساحاتفىتربىالتىالأخرىوالمواشىوالدجاج

للإصابةقابليةلهاالماشيةصغارفإنكذلك.محدودة

بسهولة.بالعدوى

طرقلإيجادعديدةبحثيةببرامجالعلماءويقوم

منالخبراءهؤلاءويعمل.الماشيةأمراضلمكافحةجديدة

حمىمثلأمراضاتنقلالتيالحيةالكائناتتحديدأجل

التغذيةطرققللتوقدواممتئصالها.والدرنالخنازير

.الأمراضبعضحدوثنسبةمنالحديثة

المواشياستيلاد

وقدللإكثار.معينةحيواناتالماشيةمستولدوينتقي

وأ،عالنمومعدلذاتلكونهاالمواشيهذهمثلاختياريتم

الحليب.أوالبيضأواللحممنكبيرةكمياتتنتجلأنها

وتتيح،الانتقائيالاستيلادتسمى،العمليةوهذه

الماشيةملاكوينتقيباستمرار.ماشيتهمتحسينللمزارعين

الاستيلاد،لأغراضفقطالخصوبةوذاتالمعافاةالحيوانات

الأبوين.خصائصالنسلمعظمويرث

الانتقائيللاستيلادرئيسيةطرقثلاثهنالك

الداخلىالاستيلاد2-العشوائيةالمزاوجة-أ

أبسطهيالعشوائيةوالمزاوجة.الخارجيالالممتيلاد3-

النوعهذافيالماشسيةمنتجوويقوم.الماشيةاستيلادأنواع

واحدصنفمنوإناثذكوربانتقاءالاستيلاد،من

بالتزأوجلهاويسمحونالمكاننفسفيويضعونها

عشوأئيا.

مزاوجةطريقعنالداخليالاستيلادالمزارعونويباشر

الويقةهذهعنوينتج.الشديدةالقرابةذاتالحيوانات

الحيواناتالماشيةملاكوينتقي.الماشيةمننقيةسعلالة

والتىنسبهاسجلاتدراسةطريقعنالداخليللاستيلاد
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القرابةذاتوالمواشي.الحيوانأسلافخصائصتوضح

نس!ها.إلىتنتقلمتشابهة)مورثات(جيناتلهاالشديدة

ذاتالجيناتمنعالتركيزعلىالناتجالنسليحتويوقد

بعفالنسلفإن،ذلكومع.الابوينمنالجيدةالصفات

تكنأصموالتيالمرغوبةغيرالصفاتبعضبهتظهرقد

ينئكلنهقدالداخليالاستيلادفإنولذا.الأبوينفىظاهرة

هوالخارجيوالاستيلاد.المرضمقاومةإلىيفتقرنسل

الاستيلادعمليةوتتمابينها.صلةلاحيواناتمزاوجة

أخهجيني،االاستيلادرالخارجيالتهجينطريقعنالخارجى

أخهجهبوا.المزارعونيستخدمهماماغالباطريقتانوهما

نفسومنبينهاصلةلاحيواناتتزاوجهوالخارجي

صفةلنقلالطريقةهذهالمزارعونويستخدم.السلالة

هوأضهجيمىاوالاستيلاد.الماشيةمنجيلإلىمرغوبة

النسللمعظمويكون.مختلفةسلالاتمنحيواناتتزاوح

الأبوين.خصائصمنأفضلخصائصالناج

أضحسينالصناعىالتلقيحالمولدينمنالكثيرويستخدم

ذحصمنالخففالمنويالسائلحقنويتما.مواشيهمنوعية

أ!قتافيأصناسليةاالأنثىأعضاءفي،عاليةنوعيةذي

عددمرالصناعىالتلقيحويزيد.للإخصابالمناسب

ذاتالحيواناتذكوربوساطةإنتاجهيمكنالذيالنط!

الأفضل.النوعية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الرئيسيةالمواشيأنواع

لخريرالأربا

لدحاحارالأبقاا

حروالداملأغماا

الروميالديلثالبط

الحصاد

صلةذاتأخرىمقالات

العلرولىالحيواتريحةدلاستيافىا

الحشرالعلصالبيئىالتلوتوتصسيعهالحليصإنتاج

الزراعةالطص،الميطري

وطن.أوأمةإلىالانتماءإلىيشيراصطلاحالمواطئة

وتجدر.الجنسيةآخر!مياقفيالاصطلاخهذاويعني

معنىيحملالجنسيةمفهومأنإلىالصددهذافيالإشارة

تسبغهاالتىالحمايةحقإلىيشيرحيثاتساعابمأكثر

ينتمي.أخرىلدولةزيارتهمأثناءمواطنيهاعلىالدولة

المواطنةوتسبغ.واحدةلجنسيةالأقلعلىالناسمعظم

التصويتحقتشمل،المواطنينعلىمعينةوواجباتحقوقا

مثلبالمواطنينتناطواجباتوهناك.العامةالوظائفوشغل

وطنهم.عنوالدفاعأ!رائبادفع

وأالدولةبجنسيةيتمتعونلاالذينالأشخاصيعد

انتمائهمنتيجةالصفةهذهويكتسبون.أجانبالمواطنةحق

آخر.بلدفىإقامتهبمأوترحالهمأثناءأو،أخرىلدولة

دحولتاشيرةعلىيحصلواأنالأشخاصهؤلاءوعلى

علىويطلقاخر.بلدفىالإقامةأوبالزيارةلهمتسمح

غيرمقيمون،رسميةغيربصفةيقيمونالذينالأجانب

شرعيين.

المواطنةمعنى

وتكفل.أخرىإلىدولةمنالمواطنةحقوقتحتلف

عليهايطلقالتيالأساسيةالحقوتكثيرةدولدساتير

بحقالدولمنعددويسمحللمواطخين.المدنيةالحقوق

بعضوتحرموالسفر.التجوالوحقأطحكومةأضصويتا

.الحقوقهذهمنمواطنيهاالدول

هذهمنللحدتوضعالتيالقيودبعضوهناك

يجب؟بصوتهالإدلاءمنالمواطنتحم!شفلكي.الحقوق

لممارسةالقانونيةالسنبلغقدي!صنوأن،تسجيلهيتماأن

كماعاما.18بالدولمنالكثيرتحددهاوالتىالحة!هذا

تشهرالتيالأكاذيبإطلاقتبيحلاأضعبيراحريةأن

بالاخرين.

دولةمنالمواطنينواجباتتختلف.ا!لواطنواجبات

دفعمواطنيهاعلىالحكوماتمعظمتفرضإذ،أخرىإلى

وهناك.للقانونوالامتثالالوطنعنوالدفاعالضرائب

المحلفين،هيئاتفيالعملمواطنيهالعضمنتطلبدول

انتخاباتفيبأصواتهمالإدلاءعلىمواطنيهاتجبركما

أختياريةواجباتعليهمأنالناسمنكثيرويعتقد.معينة

العامة،بالمشكلاتالإلمام:مثلأغانوناعليهاينصلم

المواطنةبحقوقالواجباتهذهوترتبط.البيئةوحماية

وثيقا.ارتباطا

التيالدوللقوانينالامتثالالأجان!علىيجب

المسياقهذافيويستثنىفيها.يقيمونأويقصدونها

لذلكإضافة.فقطللمواطنينالملزمةالقوان!تتلك

فيالملزمةالقوانينبعضطاعةالأجانبعلىيجب

علىيفرضأنيم!ش،المثالسبيلفعلى.بلادهم

يتعرضأنويمكن.مزدوجةضرائ!دفعالأجانب

إلىالمضيفةالدولقوانينينتهكونالذينالأجانب

الحصانةالبلدانمعظموتمنح.الغرامةأوالسجن

حكوماتهم.يمثلونالذيندلأجانبالدبلوماسية

شمتعمعينةحقوقعلىالدبلوماسيةالحصانةوتنطوي

وعائلاتهم.وموظفوهمالأجنبيةالحكوماتممثلوبها

التوقيفمنالدبلومالمميينهؤلاءالحقوقهذهوتعفي

الضرائب.ودفعالمنازلوتفتيش
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تحتينطويالمواطنة

الحقوقا!هومها

تكفلو،تجبالواشا

للمواطنينلحقوق

فيالمتمثلةامتيازاتهم

وحريةالتصويتحق

أما.والحمايةلتعبير

فهيالمواطنةهـاجبات

والعملللقالونالامتتال

تناطكما،إطارهفي

واحباتامالمواطن

.أخرى،سياسية

لتصويتا

المحلفينهيئةواجب

الجنسيةعلىالحصولأساليب

مختلفة.قواعدالدولمنعددفيالجنسيةمنحتحكم

الجنسية:علىللحصولاتباعهمايجبأسلوبانهناكأ

التجنس.أوالمكتسبةالجنسيةوالثانيبالميلاد،الأول

وغنحبالميلاد.الجنسيةالناسمعظميكتسبالميلاد.

.القانونهذأعلىاستناداالحقهذاالدولمنعديدوانينة

الذينللأطفالالجنسيةمنحعلىقيوداالدولبعضتضعأ

كما.للجنسيةابائهماكتسابرغمإقليمها،فيولدون

معينةلمجموعاتالجنسيةاكتسابحقالدولبعضتمنع

الدبلوماسيينأبناءالمجموعاتهذهوتشمل.الأشخاص.كأ

علىأجبرواالذينالأشخاصأولئك)أياللاجئين%طفال،

(.أخرىمشكلاتأيأوالحرببسببديارهمانحادرة

غيرالجنسيةلمنحأخرىقواعدالدولبعضوتستخدم

منحعلىالقاعدةهذهوتنص.الدولةأرضعلىالميلادحق

عنالنظربغضللأطفالكليهماأوالوالدينأحدجنسية

علىويطلق(.الطفلرأسمسقط)أوالأطفالولادةمكان

.البنوةجنسيةأوالدمحقالحقهذا

العمليةالاصطلاحهذايعني.المكتسبةالجنسية

الدولجنسيةالأجنبيخلالهامنيكتسبالتيالقانونية

مجموعةدولةكلوتضعإليها.الانتماءيريدالتي،الأخرى

الجنسية.لاكتساباستيفاؤهايجبالتيالشروطمن

أرضهافيالإقامةالجنسيةطالبيعلىتشترطالدولفبعض

الجنسيةيمنحالدولمنعددوهناك.السنينمنلعدد

إضافة،المواطنةواجباتيدركونالذينللأشخاص
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الدولبعضوتشترط.الوطنيةالدولةللغةالكامللإتقانهم

فىرغبواإذاالأصليةجنسيتهمعنالتنازلالأجانبعلى

(.الجنسية)اكتسابالتجنس

المزدوجةالجنسية

علىويطلق.دولتينجنسيةالأشخاصبعضيحمل

المزدوجة.الجنسيةالحالةهذه

بالميلاد،المزدوجةالحنسيةالأشسخاصبعضويكتمسب

فىفرنسيةلعائلةالمثالسبيلعلىولدلطفليمكنإذ

أرضعلىالميلادبحة!أمريكيايصبحأنالمتحدةالولايات

ولة.الد

نتيجةالمزدوجةالجنسيةالأشخاصبعضويكتعسب

تسمحالتىالدولالمثالسبيلعلىفهناك.للتجنس

بالاحتفاظأخرىجنسيةاكتسبواالذينلمواطنيها

مواطنيهاالدولبعضتمنعكما.الأصليةبجنسياتهم

هؤلاءيعل!وعندما.جنسياتهمعنالتنازلمن

ويكتسبونجنسياتهمعنأضخلياالأشمخاص

إسقاطيعنىذلكفإنالأخرىالدولجنسية

الأصلية.جنسياتهم

(الأم)كومنولثالبريطانيةالشعوبرابطةمواطنويعد

فيأجانبيعدونلاثمومن،الكومنولثلدولمواطنين

اكتسابهمبالضرورةيعنيلاهذالكن.الرابطةهذهدول

فيالإشارةويمكن.الأخرىالكومنولثدوللجنسيات

أيرلنداجمهوريةارتباطعدمرغمأنهإلىالصددهذا

طبقاالأيرلنديونالمواطنونيعد،الكومنولثبمجموعة

أجانب.غيرالبريطانيللقانون

الجنسيةفقدان

كما،جنسيتهعنالشخصتنازلالاصطلاحهذأيعني

الشخص.عنالجنسيةإسقاطأيضايعني

الذيهوالجنسيةعديمالشخص.الجسيةانعدامحالة

جنسيتها.قانونوفقدولةلأيالانتماءصفةعليهتنطقلا

لأبناءيحقلاأنهإلىالصددهذافيالإشمارةوتجدر

بحقفيها،ولدواالتيالدولةجنسيةاكتسابالأجانب

وكذلك.الحقبهذايسمحالدولةقانونيكنل!اإذاالميلاد

أوطانهمتوافقلمإذاالأص!يةآبائهمجنسيةي!ضسبونلا

شخصتنازلماوإذا.البنوةأوالدمبحقالجنسيةمنحعلى

!ديميصئأخرىجنسيةيكتسبأندونجنسيتهعن

الجنسية.

لقرارنتيجةالجنسيةفيحقهمالأشخاصبعضيفقد

الحكوماتبعضتعاقب،المثالسبيلفعلى.حكومي

الكثيرونفقد.كماعنهمالجنسيةوإسقاطبنفيهممواطنيها

لأوطانهم.الحروبتدميرأعقابفيجنسياتهم

تاريخيةنبذة

والرومانيةالإغريقيةالمدنفيالمواطنةفكرةتطورت

والرومانالإغريقوكانالميلاد.قبلالسابعالقرنمنذ

مشتركتنظجمذاتمجتمعاتبوصفهاالمدنإلىينظرون

العلاقاتنسيجارتبط.جغرافيةوحداتكونهامنأكثر

بوشائجالمجتمعاتهذهفيالمواطنينبينالاجتماعية

المدنسكانكليكنولم.العائليةوالعلاقاتا!هداقةا

التمتعمنالعبيدالقوانينحرمتفقد.مواطنينالإغريقية

المواطنة.بحقوق

ملكيةحقعلىالإغريقالمواطنينحقوقاشتملت

انحصرتفقدالواجباتأما.الحكومةفيوالمشاركةالأرض

وشغلالحكوميةالاجتماعاتوحضورالتصويتحقفى

وتمتع.العسكريةالخدمةوأدأءالمحلفينهيئاتفيوظائف

وإبرامالتملكحقمنهاخاصةبامتيازاتالرومانيونالمواطنون

التقاضي.وحقالوصاياوكتابةالعقود

لحكمخضعتالتيالأقاليمرقعةاتساعأدى

لعدةبعيدةأصقاعإلىمواطنيهاسفرإلىالرومان

.التجارةوممارسة،الحروبفىكالاشتراك،أمسباب

أثناءحقوقهمبجميعيتمتعونالمواطنونهؤلاءوكان

أدت.الرومانيةالإمبراطوريةأصقاعمختلففيتجوالهم

بمنحالرومانيةالحكومةقيامإلىالتطوراتهذهجميع

روما.فيالإقامةلهمتسبقلملأشخاصالجنسية

ذروتهبلغحتىالرومانيةالمواطنةمنحفيالتوسعوامشمر

إلىالجنسيةالرومانيةالحكومةمنحتحينم212عام

طبقةاممتثنتأنهاإلا،الإمبراطوريةفىرعاياهامعظم

الحق.هذامنالعبيد

الوسطىالعصورفترةأثناءالمواطنةأوالجنسيةأرتبطت

هذهارتبطتوقد.المدنإلىبالانتماءأم(004-005)

مناطقبكونهاالفترةتلكفيالناسأذهانفىالمدن

القرنينفىالتطورهذأأدى.الناسفيهايقيمجغرافية

الأمربمالقوميةالدولةقيامإلىعشروالسابععشرالسادس

ولاءكانوقد.الأمةإلىال!نتماءفكرةعنهتمخضتالذي

وكانالملكةأوللملكموجهاالأمهذهأغلبفىالمواطنين

رعايا.اسسمعليهميطلق

السالغالقرنمطلعفىالتطورفىالديمقراطيةبدأت

الأمة.إلىالحاكممنالولاءانتقالإلىذلكأدىعشر،وقد

محلوالوطنيا!لواطنةكلمتاحلتالانتماءلتغييرونتيجة

الرعايا.كلمة

الحقوقليان

التصويت

الجنسية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المدليةالحقوق

اللحوءحق

القومية

اللاجئ

البشرهجرة

الوطنية
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المتأحرة.ال!!لاميةالعصورحتىالتاريخقبلماعصورمندللمنطقةحضاريةشواهدالعربيةالجزيرةآثار

العربيةالجزيرةفيالأثريةالمواقح

أماكنالعربيةالجزيرةفيالأثريةالمواقع

المعالمعلىدليلاتقفوفنيةماديةوشمواهدوأثريةتاريخية

حتىالتاريخقبلماعصورمنذالمنطقةلهذهالحضارية

العربيةالجزيرةشبهشكلتفقد.المتأخرةالإسلاميةالعصور

القديم،العالمقارأتبينالتقاءنقطةالاستراتيجيبموقعها

أصبحتفقد،المواقعلهذهونظرا.اليومحالهاهىكما

امحتيطاناتاريخهامدارعلىمطروقاالعالممنجزءا

منمتأخروقتفيإلاتعرفلمالملاحةولأن.وهجرة

الرئيسيةالمعابركانتالبريةالطرففإن،البشريةتاريخ

وءألىمنوإياباذهاباالعربيةالجزيرةصحاريعبرللانتقال

وشمالها.الأرضيةالكرةجنوبفىالإنسانمستقرات

عصورهافي،العربيةالجزيرةكانتالموقعجانبوإلى

الإنسانحاجةشكلتالساإلتيمنكثيراتنتج،القديمة

أهمالأياممنيومفيفكانتبممتفرقةأوقاتفيالضرورية

منقادماكانسمواء،معابرهأهمومنالعطورإنتاجمواطن

باتجاهالإفريقيةالقارةشرقمنأوالهنديةالقارةشمبه

كانتكما.العطمةالإمبراطورياتقامتحيثالشمال

إليهاتحتاجكانتالتيالمعادنلإنتاجمهماموقعا

وبلادالخصيبالهلالبلادفىالقائمةالإمبراطوريات

عديدةمراتتقلبالمناخفإنذكر،ماعلىوعلاوة.النيل

جاريةفيهاالمياهفكانتممطرةالعربيةالجزيرةفيهاصارت

موضعاشكلتالعربيةالجزيرةفإنوعليه.دائمةشبهبصفة

فيهااستقرثممستقرا،إبانهايكنلمأيامفيالإنسانارتاده

بقائهأجلمنإنتاجهعلىويعتمديستقرأناضطرعندما

.وألالتقاطوالصيدوالجمعالتجوالمنبدلآ

طريقعنالعربيةالجزيرةفيكانماعلىالتعرفجاء

توجدحيثالتوراةاقدمهامنكانوربمامختلفةمصادر

الشماليةالأطراففىالإنسانعنتتحدثمتفرقةأخبار

منكثيرجاءثم.العربيةللجزيرةالغربيةوالشمالية

كتاباتأهمهاومن،القديمةالأمكتاباتفيالمعلومات

القرنمنابتداءالرأفدينبلادفيالاشوريةالإمبراطورية

بعضذكروبعدها،السلامعليهالمسيحميلادقبلالتالمح
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جنو!القارةقريةفيالرجاجيلأعمدةاصسودية.باالبدعلىيتحعيبمعايرفىاللقابرإحدىواجهة

السعودية.العرليةبالمملكةسكاكا

محلحلتالتيالبابليةالإمبراطوريةكتاباتفىالشيء

الاشورية.ال!مبراطورية

أغرنابدايةومع.العربيةبالجزيرةاليونانيوناهتموقد

المظاهربعضعنإشاراتتظهربدأتالميلاد،قبلالسادس

بدايةمعولكنفيها.الموجودةالبشريةالعناصرأوالمعمارية

اجتياحهمبعدوبخاصة-القديمللعالماليونانييناحتلال

بالجزيرةاهتمامهمبرز-.مق332عامالأدنىللشرق

الرومانيةالكتاباتفيتظهرالمعلوماتواستمرت.العربية

حلأنبعداليونانيةالكتاباتمحللتحلجاءتالتي

نفسهالشيءتحولثم،الإغريقمح!!.مت32عامالرومان

عنانسلختأنبعدالبيزنطيةالدولةمؤلفاتإلى

الرابعالقرنمنالأولالثلثفيالرومانيةالإمبراطورية

الأدنى.الشرقفىمستقلةإمبراطوريةمكونةالميلادي

الجيوشتمكنتالميلاديالعسالغالقرنمنتصفوفي

الأدنى،الشرقمنالبيزنطيةالدولةإزالةمنالإسلامية

للدولةبدايةواضعةفارسبلادفىالساسانيةالدولةوكذا

ونشرالفتوحاتفىطويلأوقتاأمضتالتيال!!ملامية

عهدفيوبخاصة-الأمورامحتقرتأنوبعد.الإسلام

الترجمةمجالىفيالنهضةتزدهربدأت-العباسيةالدولة

منالعديدفظهربمومميزةمقدرةمكانةوتأخذوالتأليف

التيالإسلاميالتاريخكتبأمهاتظهرتكما،المؤلفات

مماالجزئيةاستفادتهاخلالمنأخابرةاالأملتاريخعنيت

الكريم،القرآنفيجاءومالها،السابقةالكتبفىجاء

بما-كالتوراةالقديمةوالمصادر،والأحاديثالتفاسيروكتب

والروماناليونانوكتب-أسفارمنعليهاحتوت

ىأضكتبالتاريخيةالكتبظهوروواكب.والبيزنطين

كتبعلىتشتملالتيالبلدانيينكتبباسمعرفت

الجغرافية.والمعاجموالرحلاتالجغرافيا

العربيةالجزيرةفيالاثاريالبحثئاريخ

النهضة،بعصرأوروبافيتسميتهاصطبكللىبمابدءا

الكشوفوبدأت،السابقةالأمبعلومالاهتمامبوادربدأت

المسبوقغيرازدهارهاأنإلاالإحياء،طريقتأخذالجغرافية

الصناعية(الثورة)أوالصناعيةالنهضةعصرمولدمعتمخض

العجلةدارتأنفبعدعشر.الثامنالقرنبأواخربدءا

كاالأوروبيةالقارةفىالخامالموادمنجزح!االتهمتالصناعية

يوماالتوقفإلىيؤديسوفالمستمرالاستهلاكأنإلىنبه

الأوروبيةالمحليةالأسواقاستيعابعدمإدراكجانبإلىما،

بأهميةالمعنيونتنبهثمومن،الصناعيةالعجلةتضخهلما

بلدانفيالخامالموادمصادرعنالبحثفانبعث،البدائل
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بعدعلىعترعليهتمثالرأسالعلا.فيالخريةموقعمنالغنماريةالأوانيمنا

.مراتمدينةمنكم8

أسواقإلىالحاجةانبعاثمعجنبإلىجنبا؟خرى

ولتحديد.الأوروبيةالصناعيةالعجلةتنتجهمالتلتهم

بلدانمعرفةالغربعلىكان،والأسواقالخامالمواد

تلكبينمنوكان،العينيةالمشاهدةواقعمنالاخر

انذاكذلكتحقيقأداةوكانت.العربيةالجزيرةأقطار

مختلفعلىالرحالةباسمعرفواالرجالمنعة

والعلمية.والتبشيريةالسياسية3

إلىيتقاطرونالرحالةظل.السعوديةالعربية!لكة

قرنمنيقربمامدارعلىالسعوديةالعربية

المعنيينالرحالةأولئكأهممنكانوربما.القرن،

وتشارلز،بالجريىجيفوردووليم،والينأوجمستث

بورتن،ورتشارد،أويتنجوجوليسهوبر،وتشارلز

وإدوارد،بلنتآنوالليدي،بليولويسوسادلير،،،

،وهاملتونوشكسبير،،موزلوألويسومورتز،،ني

ثمومنالدور،ذلكاختتمالذيوفيلبي،لارسون

المنظمة.البعثات

للأعمالالعريضةالقاعدةالرحالةهؤلاءأعمالكلت

إضافة.معلوماتوأوفرأدقبكونهاتميزتالتيء

قوامهافرنسيةبعثةبهقامتالذيالعملهناكث

شمالإلىالقدسمنقدمااللذانوسافناكجوسين

دراسةفىوقتاوأمضيا،السعوديةالعربيةالمملكةغربي

مدائنفيالمنحوتةوالمقابرالعلاواحةفيوالاثارالنقوش

.أخرىوأماكنتيماءفيموا!!ديمةوكذا،صالح

تباعانشرتمجلداتأربعةعنالبعثةهذهعملوأسفر

إليها،توصلتوالنتابالتيالبعثةدراساتعلىمحتوية

يخصفيماالاثاريةللدراساتعريضةقاعدةووضعت

أعمالها.أجرتفيهاالتيالأرض

حركةبدأت،السعوديةالعربيةالمملكةتوحيدوبعد

وإدراكهعبدالعزيزالملكتشجيعبفضلعلمياهتمام

الاهتمامذلكمنجانبالاثارمجالفطال،العلملأهمية

الجيولوجيةالميدانيةالكشوفبإجراءالسماحفيتمثل

عنتحكيعديدةمؤلفاتفظهرتبموالاثاريةوالجغرافية

وربما.القديمالإنسانمخلفاتفيهاوجدتمختلفةمواقع

أعمال،الزمنيةالفترةتلكخلالالأعمالأهممنكان

جزئياتشملتالتيفيلبيبرديجرجونسنتهاري

مهمعملجاءكما.الآثاريةالدراساتحقلفيعديدة

-)ريكمانبعثةباسمالمعروفةالبعثةبهقامتماوهوآخر

مسحاشملتالتىاماء!-0591سنة-ليبنز(فيليجي

حتىالغربيالشمالفيجدةمنبهابدأتعديدةلمواضيع

فىنتائجهاوسجلت،بالوسطمروراالجنوبفينجران
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منأحددالقاعدةشكلتالتيوالكتبالمقالاتمنعدد

أيلاحقة.االمقالات

الغربيالشمالإلىالكنديةأجعثةاجاءتذلكوبعد

ووليماويستفردريكمنكلاتضماوكانتأم629عام

هذهوعاينت(التواليعلىكتالاتوعال!اآثار)عال!اريد

شماليرشماليفيالقديمةالمواقعمنكبيراعدداالبعثة

المواقع:تلكأه!اومن.السعوديةالعربيةالمملكةغرب

وتيماءالجندأ!ودومةوفيدوحائلوياطبوجبةوأثراكاف

فيأجعثةاهدهأعمالنتائجوجاءتصالوالعلا.ومدائن

فيهرصدتالذيالرئيسيللكتابصعابقةمقالاتعدة

شمالمنقديمةمدوناتبعنوانونشرتهونتائجهاأعمالها

تورنتو،جامعةتورنتو،،العربيةالجزيرةغربوشمال

.أم079

عاملندنجامعةمنبعثةقامتأعوامستةبعد

جونو،تهاردولنكستربار،ليترمنمكونةأم689

(أخواشاعلىومهندس!ضاباتأ-اوعاآثار)عال!دايتون

معاينةشم!!العربيةالجزيرةعربأ!شمافيمسحلتنفيذ

مغائروأصبدعواوروافةقرية:أهمهامنموقعاعشرممبعة

ضحتواو.والمابياتوالعلاأحصاومدائنوتيماءشعيب

فيظهرامقالانأهمهامقالاتعدةفيبهقامتماالبعثة

801-9،الأعدأد،لندنبجامعةالاثارمعهدنشرة

التوالي.علىام729وأم079سشتي

فيأعمالآدنماركيةبعثةأجرتأم،689عامشي

تمتدمناطقمسحشملتأصسعودية،االعربيةالمملكةشرقي

واديوحتىالشمالفيالكويتيةالسعوديةالحدودص

الخلئالعربيفىالجزربعضمسحمع،الحنوبفيأغاوا

حفرياتوأجرت.وجناةأسملميةواتاروتجزيرةمثلى

ونشرت.يبرينوواحةتاروتوتلثاخ:منكلفيآثارية

علىجاءأوليوتقريرمقالاتفيأعمالهانتائجالبعثة

عامالدنماركيةأرهوسجامعةنشرتهكتابش!صل

.ام739

جمئزارفريقاالاثارهيئةأوفدتأم079عامفي

المهمةوالاثارالمواقعلبعضصوراأضقطواالممدصةأقاليما

صدركتابفيعليهاتعليقاتمعام759عامنشرت

عاموفي.السعوديةالعربيةالمملكةآثارعنمقدمةبعنواد

أقاليملمسحخمعسيةخطةالإدارةوضعتأم759

منتهجةام769عامتنفيذهافىبدأتتما،الممد!ة

مشةإلىالمملكةيقسمالذيآنذاكالمعتمدالإدارياضقسيما

فىضريحينواجهتا

فىصالحبمدائنخريبة

السعودية.العر!يةالمحلكة
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منطقةفيالربذةموقع

لالمملكةالمنورةالمدينة

السعودية.العربية

والإقليم،الشرقيوالإقليم،الأوسطالإقليم:هيأقاليم

الغربي،والإقليم،الغربيالشماليوالإقليم،الشمالي

الغربي.الجنويوالإقليم

،اليوموحتىأم719عاممنابتداء.الأوسطالإقليم

جامعةمنالطلبةمنعددجانبإلىأثريفريقيعمل

وابتداءالدواسر.واديفيالفاومستوطنةفيسعودالملك

جامعةمنآثارفريقيعمل،اليوموحتىأم979عاممن

الربذةموقعفىالطلبةمنعددجانبإلىسعودالملك

الأجزاءفيمواضعمسحتأم779عاموفي.اللإسلامي

،وعنيزةمعدير،فىمواقععلىاشتملتللإقليمالشمالية

الأجزاءفىمواضعمسحتأم،789عاموفي.وبريدة

الدواسر.واديوحتىالرياضمنابتداءللإقليمالجنوبية

،والخرج،الرياض:منبالقربمواضعالمسحوشمل

الدواسر،ووادي،والسليل،وليلى،والافلاج،والحوطة

منعددتحديدوتم.الرياضشمالواقعةأخرىومواضع

منتبدأ،مختلفةعصورإلىتاريخهايعودالأثريةالمواقع

عاموفي.ال!سلاميالعصرحتىوتستمرالحجريةالعصور

الغربيةالجنوبيةبمسئالمناطقآخرفريققام،أم979

والدوادمي،وشقراء،ضرماء،:منكلاشملللإقليم

عصورإلىتعودالتيالمواقعمنعدداوحدد.والبجادية

فيالتاريخيالمريعقصر

العربيةبالمم!!ةالرياض

السعودية.
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الإسلامي.العصروحتىالحجريةبالعصورتبدأمختلفة

الأسبارمنعدداقزدرصالحمح!دنفذأم979عاموفي

فيبريدةمدينةمنبالقربالواقعزبيدةمو!فيالاختبارية

شرقىفيمنطقةمسحتمأم819عاموفى.القصيم

وتمأررهناء.انفودوحتىالرياضشرقمنتمتدالإقليم

مختلفةعصورإلىتعودالتىالأثريةالمواقعمنعددتحديد

:العصر،العربيةأسكالمماوفترة،الحجريةالعصور:منها

فىموقعفىحفريةأجريتأم829عاموفي.الإسلامي

مادةجمععنهانتج-أصدوادميامحافظةفي-صفاقةوادي

وفي.القديمالحجريالعصرمنالاشوليةللفترةتعودآثارية

بعدعلىالواقعةالثمامةمحشلنطقةأجريأم829عام

وفى.الرياضمدينةمنالشمالإلىكيلومتراتسعينحوالي

المنطقةفيالأثريةالمواقعأحدفيحفريةنفذتالتاليالعام

منتعدمهمةمستوطنةعنإثرهاعلىكشف،المذكورة

الحديث.الحجريالعصرمستوطناتأقدم

مصريعبداللهقام،ام729عامفى.الشرقيالإقليم

اهتمامهوكان،الإقليمفيواسعةمنطقةمسئشملبإجراء

العصروبخاصة،الحجريةالعصورمواقعفيمحصورا

لحموهـالطوالى.اكتشمتالتيالركاميةاللقابرأحد

الأسبارمنعددبتنفيذقامكما.الحديثالحجري

،تاروتتلموقع:أهمهامن،متعددةمواقعفيالاختبارية

عامذلكونشر.خميسوأبو،قناصوعين،والدوسرية

بزيارةزارينسويوريسهوأم759عاموقام.ام749

جزيرةفيالتنقيبيةالأثريةالأعمالبعضوإجراءالإقليما

زارينسيوريسأنإلاء،شىبخصوصهاينشرولم،تتارر

الحجرمنالمصنوعةالأوانيعنعملأم7891عامنشر

التي-والمتاحفالاثارهيئةلدىمتوافرةكانت-أصابونيا

فتراتخلالالجزيرةفيمواضعمنجمعتأنسبة!

سالفالنشاطمنمادةالدراسةتلكوضمن،متقطعة

الاثارهيئةمنفريققام،ام769عاموفيالذكر.

وعلى.للإقليمالجنوبيةالأجزاءفىبمعمئمواضعوالمتاحف

بمختلفالحجريةللعصورتعودمواقعتحديدتم،ذلكإثر

قبلالرالغالألف-السادس)الألفالعبيدوفترةحقبها،

العربيةالممالكوفترةالميلاد،قبلالتالثوالألفالميلاد(،

(،الإسلامظهوروحتىالميلادقبلالثانيالألف)نهاية

بمسحآخرفريققامام779عاموفي.الإسلامىوالعصر

واحةمنابتداءللإقليمالشماليةالأجزاءافىمواضع

السعودية.العربيةبالمملكةسكاكاحو!فيالرجاجيلموقع

!

ص-
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الشويحيطيةموقع

فيسكاكاسبالقرب

السعودية.العربيةالمملكة

إلىبالإضافةشمال!،المحايدةالمنطقةحتىجنوباالقطيف

فىالواقعةالجزروبعضالعربيللخليجالساحليالسهل

تعودالتيالأثريةالموأقعمناخرعددوحدد.نفسهالخليج

الممالكوفترةالميلاد،قبلالثالثوالألف،الحجريةللعصور

فريققامم8291عاموفي.الإسلاميوالعصر،العربية

لتلالحصراوأجرى،الظهرانجنوبمقابربزيارةأثري

مأ839عاموفىلها.أثريةخرائطورلممم،الموجودةالمقابر

ثم،نفسهالمكانفيتنقيبيةاعمالبإجراءآخرفريققام

بموسمينوأتبع،اللاحقالعامفيآخرتنقيبموسمأجري

فريققام،أم839عاموفي.التاليينالعامينفيتنقيبيين

ذلكوأتبع،ثاجموقعفيالتنقيبيةالمواسمأولبتنفيذللآثار

اسبارذلكبعدونفذت.أم849عاماخربموسمالموسم

والربيعية.والدفيثاجموقعفياختبارية

للاثارفريققام،أم769عامفي.الشمالىالإقليم

من:كلاشملللإقليمالجنوبيةالاجزاءفيمسحبإجرأء

المذكورالعملعنونتجوسكاكا.،والجوف،حائل

وفترة،الحجريةللعصورتعودالتيالمواقعمنعدداكتشاف

ما789عاموفي.الإسلامىوالعصر،العربيةالممالك

بينواقعةموا!شملحيث،للإقليمالجنوبيالجزءمسح

زارينسيوريسقامأم979عاموفيوسكاكا.المجمعة

!مالمسارجمنمجموعة

فيالأثريالخريبةموقع

الغربيالشماليالإقليم

العربيةلالمملكة

السعودية.
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فيالقديمتيماءسور

السعودية.العرليةالمملكة

مح!-حمضىبر:بعغير!تنمى-!يي!ير-حظ--ص-مت-تجنع!!ب-"حبمميم*ةىبر!تس

ك!ت-.جمبر-كاسء"،ء.--ى.!ى.!ثة-*!-،--س--!.!--

-3-ص--س---ء.؟3+،-
ش-!-ءت!كا7ر..هـ*-ءص-،ءصرت-.-جم!-*ء.-+عضء،-*"ء

"فيس.ك!عمص"سؤتر؟صص-!--صس!-.،عء.ء!،،"--

شصتء-ص!خصلأ.كأ!ءس-ص-مم!!-+م!.:صيركاهـ-.-رر--!يم!يهإ"ت7صء

ير!يشء-صش-!-.ءمحم--صجمغس!-8-*-ححخكل.ست".-*

..ء!ت---.--"س-ء-!!دحه..يرءممحهـ3،.-

أطادةاعلىمعتمداالرجاجيلموقعمنا!شقاهامادةبنشر

عاءوفي!ر.أسداأمحيساالمسحينحلالجمعتالتي

مناطهتواكسرحانواديمنالغربيالجزءمسح،أم089

مسحتأم819عاموفي.جبةحوضوكذلك،الوديان

الدهماء.وصحراءالعراقيةأحسعوديةاالحدودبينتقعمواضع

اختجاريةأسباراوالمتاحفالآتارهيئةأم859عامونفذت

نفذتكماسكاكا،منبالقربالشويحطيةموقعفى

.أم869رأم185عامىالجندلدومةفيأخرىأممبارا

جارثقام،أم789عامفي.الغربيالشماليالإقليم

ونفذالعلا،واحةفيمعتدلوادفيم!حبإجراءلودن

منأ!ربباالوا!الزهرةخيفمو!فىاحتباريةأممبارا

الم!لكةليلتيماءا!ساعيةاالمطقةليعليهعتر،بالألوانفخاريطق

السعودية.العرلية

هيئةمنفريققامأم979عامودي.الأترياالخريبةموقع

مسحبإجراء،بودنجارثلإشرافأطتاحرو،واال!تار

نفذأم،089عاموفى.القديمةتيماح!فياختباريةوأسبار

تيماءأسوارحولالاختباريةالأ!مباربعضدركأبوحامد

الأجزاءفىمواضعمسحتأم089عاموفي.القديمة

الغربيالساحلىوالجزءالأوديةشملتالإقليما،منالجنوبية

شرما،واديحتىالبحرينبعأ!شمامنالحجاز،لجبال

بماالعلاواحةحتىألمدينةاشعمالمنالداخليةوالأجزاء

وحسمي،،مدينوإقليم،وجزلحامد،وادي:فيها

للإقليم.الشمالىالجزءمسحأم819عاموفي.وتبوك

بعضوالمتاحفالآثارهيئةمنفريقأنجزأم829عاموفي

تيماء.موقعفىالاختباريةوالأسبارالمسحيةالأعمال

تيماءفيالتنقيبأعمالاستمرتم8491عاممنوابتداء

ونفذ،بأكملهالحمراءقصرفيالتنقيبتمحيث،القديمة

البجيديةموقعفيوموسم،الصناعيةالمنطهقةفيموسمان

خريبةفيتنقيبمواسمثلاثةنفذتكما،الإسلامي

صالح.مدائن

هيئةمنفريققامام979عامفي.الغربيالإقليم

وكشف،للإقليمالداخليةالأجزاءبمسحوالمتاحفالآثار

عملاآخرفريقأنجزأم089عاموفي.المواقعمنعددا

وبالجرشي،،الباحةمنطقةفيأ!اقعةاالوديانفيأثريا

والسهل،المنورةوالمدينةعسيربينالواقعةالمناطقوبعض

بدرحتىالقنفذةمنالأحمرأجحرابمحاذاةالواقعأصساحليا

حنين.

هيئةمسحتأم089عامفي.الغربيالجنوبيالإقليم

منعدداوحددت،للإقليمالشماليالجزءوالمتاحفالآثار
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الحجريةبالعصورتبدأأزمنةإلىتعودالتيالأثريةالموا!

آخرفريققامأم819عاموفي.ال!سلامىالعصروحتى

جزرفيهابما،للإقليمالجنوبيةبمسئالأجزاءالهيئةمن

المواقعمنعددتحديدمنوتمكنالأحمر،البحرفيفرسان

وتستمرالحجريةبالعصورتبدأمختلفةلحقبتعودالتي

آخرفريققامأم829عاموفي.الإسلاميالعصرحتى

الواقع!توعثرسهيموقعيفىأثريةحفرياتباجراء

آخرفريققامأم849عاموفى.جيزانمدينةمنبالقرب

والشرجة.لمسهيموقعيفياختباريةأسباربحفر

الاثاريةالمواقعلفتت.اليمنيةالعربيةالجمهورية

مبكر،وقتمنذوغيرهمالغربيينانتباهاليمنفيالموجودة

،بوري:ومنهم،والرحالةالباحثينمنكثيربزيارتهانقام

جلازر،وإدوارد،هاليفيوجوزيفوأرنود،،وممتزن

تونوكا،يزمانووانيجنز،ورا،برجولاند،وبنتس،ووليستد

وأحمد،توفيقومحمد،ستاركوفريوجاردنر،،ثمبسون

هؤلاءنشاطعنونتج.بيرينوجاكلينوهامل!ن،،شكري

علىالغربيةافيكاديميةالمؤسساتشجعتمنشورةمادة

الأمريكيالمعهدبعثةوتعد.متخصصةعلميةبعثاتإرسال

فليبعرويندلعليهاأشرفالتي،الأولىالإنسانمدراسمة

الباحثين،منآخروعددبيكوفانألبرايتوليمفيهاهـاشترك

الجمهوريةفيعملتالتيالمنظمةالأثريةالبعثات"أقدم

منعددفيمسحأعمالالبعثةهذهوأنجزت.أليمنيةالعربية

منمختلفةمواقعفيأثريةحفرياتبتنفيذوقامت،المواقع

ذلكوبعدوظفار.،ومأرب،وشبوةحميد،بنهجرأهمها:

موقعاأربعينمنيقربماغطتمسحأعمالهاردنجنفذ

مسحبأعمالبيرينجاكلينقامتكما.اليمنجنوبيفي

قامثم.والكتاباتالنقوشموا!فىجلهاركزتمختلفة

فيالواقعةالجزروبعضاليمنجنوبيفيبدراساتدوبراين

إيطاليةبعثةبعد،فيما،وقامت.سومطرةمثلالعرببحر

صنعاء.فيالقوميالمتحفبتنظيم

لدراسةالأمريكيالمعهدبعثةبدأتام089عاموفى

أعمالها-سورجمسعليهاأشرفالتي-الثانيةالإنسان

أنجزتحيثبماليمنمنالشمالىالجزءفيالجبةواديفي

وفي.أخرىوموأقعالتمرةتلموقعفيأثريةحفريات

فيالقديمةالعمارةبدراسةألمانيةبعثةقامتنفسهاالفترة

اليمن.

مسحأعمالبرايتونساشراففرنسيةبعثةنفذتكما

عاموبدأتماسيلا.وواديحضرموتواديفي

ياليل،واديفىمسحأعمالإيطاليةلعثة،أم089

نقيضأهمهامنالمواقعمنعددفىأثريةحفرياتونفذت

أعمالإنجليزيةبعثةنفذت،أم829عاموفي.الأبيض

كما.تهامةبسهلالمعروف،الساحليالسهلمعمئفي

الجزءفيأثريةوحفرياتمسحأعمالروسيةبعثةنفذت

اليمن.منالجنوبي

المواقعمنصرواح

و!ط،اليمنفيالأثرية

إلىتاريخهايعودشلعة

الميلاد.قحلالتا!يعالقرن
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سلطنةفيال!ثريةال!عمالأهممن.عمانسلطنة

الذيالإنسانلدراسةالأولىالأمريكيةأجعثةاعملعمان

مأ629أم،589ام،539أم،529الأعوامفينفذ

منطقةفيروريحورموقعبتنقيبالبعثةقامتحيث

أجعثةاقامتم7391-7291عاميبينوفي!اظفار.

أصبريمي،اواحةمثلداخليةبمسئمناطقالثانيةالدنماركية

وأبري.وبات

أطأعمالإجراءإنجليزيةبعثةقامتأم749عاموفي

أسعثةاوعاودت.وغيرهما،وأزكي،أبريمناطقمسئفي

يدبترشابإشرافأم7491،759عامىفيعملها

وأبري،وبهلا،نزوا،:منهامناطقبمسحفقامت،كاردي

،ذأنإلىوبالإضافة.الحارثقبائلوأراضي،وجعلان

بالتنسي!تمإنجازهاتمالتىالأثريةالاعمالمنالكثيرهناك

المحلية.الإدارة

العربيةالإماراتشمل.المتحدةالعربيةالإمارات

أعمالهاأه!امنولعل،الثانيةالدنماركيةالبعثةعملالمتحدة

أضاراأمجزيرةفيومقابرمستوطنةام959عاماكتشافها

،أم749عاموفي.ظبيأبومنكم02بعدعلىالواقعة

بعضفيمسحبأعمالهارفاردجامعةمنبعثةقامت

بعثةقامتأم769عاموفى.البريمىواحةفىالمناطق

الإماراتفيأثريةمممئوحفرياتأعمالبانجازعراقية

الإنجليزيةالباحثةبدأتوقبيلهذلكوبعد.المتحدةأحربيةا

مناطقفيمتواليةمسحأعمالبإجراءكارديديبترشا

عاميبينوفيما.المتحدةالعربيةالإماراتفيمختلفة

مسحبأع!الإنجليزيةبعثةقا!طام،7791-789

حفرياتوأجرت،الخيمةرأسإمارةفىأثريةوحفريات

نشرت،أمء89عاموفي.الإسلاميجلفارموقعفيأثرية

نفسفيبعفالمقابربحصوصأعمالهانتائجإنجليزيةبعثة

فليبسكارلبإشرأفأخرىإنجليزيةبعثةوعملت.الإمارة

الزمن.منطويلةلفترةالمتحدةالعربيةالإماراتشي

قامتكثيرةنشاطاتهناكذكر،ماإلىوبالإضافة

وألمانية،،وفرنسية،محليةبعثاتبهاتقومأتالأرار

أعمالهاالبعثاتتلكوركزت.وإيطالية،وإنجليزية،ويابانية

معينة.مواقعفىالتنقيبعلى

الأراضيبنمنقطرجزيرةشبهكانتقطر.دولة

وحفرياتمسحأعمالالثانيةالدنماركيةالبعثةأجرتالتى

عامحتىواستمرتام569عامبدأتفيهاأثرية

بإشرافإنجليزيةبعثةقامتام739عاموفى.م6591

مناطقفيأثريةوحفرياتمسحبأعمالكارديديبترشا

عامفرنسيةبعثةوقامت.القطريةالجزيرةشبهمنواسعة

الزبارةموقعيفيأثريةوحفرياتمسحبأعمالام769

مواقعمنموقعا131علىالبعثاتهذهوعثرت.ومروب
علىتدلآثارعلىوعثرت.المحتلفةالحجريةأحصورا

جنوبيالأثريالدعسةتليمثلحيثالعبيدثقافةوصول

الفرسحية.البعتةالتقطهاللقلعةالجوم!صورةقطر.فىمروبقلعة
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.الرياضعربمراتشبالقربموتمن،الحجريةالركاميةللمقابرنموذج

منالعبيد،حضارةإليهوصلتماأبعددخانمدينة

.الشمال

الرحالةمنعددالبحرينجزيرةزار.البحريندولة

فيمنظمغيربعملمنهمبعضوقاممبكر،وقتمنذ

إلىوإرسالهاكنوزهاعنالكشفبغرضالركاميةمقابرها

مايكلسجلهاالنشاطاتتلكوجميع.الغربيةالمتاحف

نتوكاا""ولاولولا!3ح"4ء3!53بعنواننشرهاسةرادفييسرا

البعثةبهاحلتالتيالأماكنأولالبحرينجزيرة

حتىفيهاالعملفيواستمرت،أم459عامالدنماركية

قلعةموقعفيأعمالهاالبعثةركزت.م6891عام

البحريندولةفيالمنقبةالمدافن

وفىباربارا.ومعبد،الركاميةالتلالمنوعدد،البحرين

قامتأم979-7891عامإلىأم779عاممنالفترة

سارموقعفيالركاميةالمدافنمنعددبتنقيبعربيةبعثة

فيوحفرياتمسحبأعمالفرنسيةبعثةقامتثمالجسر.

محليةبعثاتهناكذلكإلىوبالإضافة.جنوسانهضبة

أعمالها.تمارسلازالتأجنبيةوأخرى

فيالأثريةالأعمالأقدمكانربما.الكويتدولة

وفى.عراقيةبعثةبهاقامتالتىالمسحأطأعماهيالكويت

مسحأعمالالثانيةالدنماركيةالبعثةبدأتأم589عام

فيلكةجزيرةفيالمواقعمنعددفيأثريةوحفريات

بفترةذلكوبعد.ام639عامحتىالعملفيواستمرت

مسحأعمال-سالبإشراف-فرنسيةبعثةبدأت،الزمنمن

الأعمالتلكوامشمرت،فيلكةجزيرةفيأثريةوتنقيبات

ذلكوبعد.والمقالاتالكتبمنعددونشر،سنواتلعدة

.أخرىسنواتلعدةنفسهاالجزيرةفيإيطاليةبعثةعملت

والمسئوطناتالاستيطانفتراتأهم

دبقاياالدارسونيذكر.القديمةالحجريةالعصور

موطنأقدمأن،الحديثالحجريالعصرفىالإنسان

المليونييتجاوزبتاريخالإفريقيةالقارةفيكانللإنسان

غاباتهافيشجولالزمنمنطويلةلفترةبقىحيث،عام

مليونمنيقربماوبعدوأخاديدها.أنهارهاضفافوعلى

ويعتقدالأنهار.متتبعاالإفريقيةالقارةخارجإلىهاجر،لعشة

بحثمنأهميعدالذيهويلن،نورمانالأمريكيالباحث
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منإماالعربيةالجزيرةإلىصلوالإنسانأن،المجالهذافي

ناحيةمنأو،المندبباباجتازحيث؟الجنوبناحية

ومنهاسيناءنحوانحرفثمالنيلواديتابعحيثالشمال

من-إليهاوصولهيؤرخالشالعربيةالجزيرةداخلإلى

يقربماإلى-علميةتحاليلونتائجمخلفاتهدراسةخلال

اسشين.منالمليونونصف!مليونمن

القديمالإنساندخل.الأسفلالقديمالحجريالعصر

الأسفل.القديمالحجريالعصرإبانالعربيةالجزيرةإلى

العربى؟الدرعمنطقةفيالإنسانهذاأماكنوجدتولقد

فىإلاالعربيةالهضبةإلىيصللمالإنسانأنيعتقدحيث

توافرعدمبسببالعربيالدرعإلىوصولهعنمتأخرتاريخ

ومياهالأدواتلصناعةمناسبةحجارةمنالحياةمقومات

قي.نباءوغطا

فتراتهأقدمإلىالعائدةالإنسانذلكمواطنأهمومن

فيمواضعتأتى،الألدوانيةالفترةباسمتعر!التي،الثقافية

ومواضعالدواسر،واديمحافظةفىتثليثواديحوض

تلكإنساناستخدمولقد.نجرانمنطقةفيتقعأخرى

لدائيةكانتالتىأدواتهصناعةفىال!صارتزحجرالمواضع

تظهرصغيرةوسواطير،وخشنةكبيرةسواطيرفىتتمثل

شبهوأدوات،وصغيرةكبيرةومكاشط،قلبشكلعلى

شكلها.فيكروية

المواقعأهممنالشويحطيةفىوجدتالتيالمواقعتعد

المواقعلأنهابمالأسفلالقديمالحجريالعصرإلىالمؤرخة

علىيوحدلماومسحتنقيبيةميدانيةلدراسةتعرضتالتي

عامإلىالمواقعتلكاكتشافتاريخويعود.سطوحها

فى2"!0!!9114الرقمأعطيموقعوجدحينأم779

قريةمنالجنوبإلىكم5بعدعلىالاثارهيئةسجلات

جدوليجاورهاصخريةمدرجاتعلىيقعالشويحطية

عامهويلننورمانلإشرافأثريفريققامولذاصغير.

الموقعفيوتسقيباتمسحبإجراءأم859أهـ،04ء

تلكإلىتعودموقعاعشرسحتةهناكأنووجد،أجهإالمشار

علىمسهايحصلمحاجربعضها،المبكرةالزمنيةالحقبة

وأغلب.الإنسانلاستقرارأماكنيمثلوبعضها،الخامالمادة

فىموغلةالمواقعتلكفىوجدتالتيالحجريةالأدوات

لاحقة.لعصوريتبعمنهاوالقليل،القدم

وجدت،العربيةالجزيرةفيتمتالتيللمسوحنتيجة

الأسفلالقديمالحجريالعصرإلىتعودالتيالمواقعمئات

الثقافةفترةالختصونعليهايطلقالتيالثقافيةفترتهإبان

تبدأعامالمليونمنيقربزمنياامتداداتشملالتيالآشولية،

وعشرينمائةقبلوتنتهيالحاضرالوقتمنسخةمليونقبل

،المثالسبيلعلى،السعوديةالعربيةالمملكةففيسنة؟ألف

وبخاصةغربهافيتقعمواقعمنهاموقعمائةمنأكثروجد

الطائف،ومحافظةجدةومحافظةفاطمةواديحوافعلى

فيتقعمواقعومنها،الغربىجنوبهافيتقعمواقعومنها

إنسانأنويلاحظ.الوسطغربجنوبوبخاصةوسطها

الدراساتأثبتتالتيالأماكنيرتاديزاللاكانالفترةتلك

تلكفىنشطةبحيراتفيهاتوجدأماكنأنهاالجيولوجية

علىالساقطةالمياهتتلقفونهيراتوجداولالعصور

الرغموعلى.البحيراتتلكإلىوتنقلهاالمجاورةالمرتفعات

واديمواقعهيأهمهاأنإلا،المكتشفةالمواقعكثرةمن

.الرياضمنطقةفىالدوادميمحافظةفىصفاقة

القديمالحجريالعصرمواقعأهممن.صفاقةمواقع

فيصفاقةواديمواقع-الآشوليةفترته-إبانالأسفل

الدوادميمدينةعنصفاقةواديويبعد،الدوادميمحافظة

المواقعتلكوتوجد.الشرقىالجنوبإلىكم27حوالي

تعرضتأنهايفترضالتيالمرتفعاتفيهاتتناثرأماكنفي

توجدبحيرةتغذينهيراتتكونإلىأدتمطرةلفترات

تحيطالتيالأماكنأصبحتولذا.المرتفعاتتلكبين

حيث،الإنسانلا!شيطانمركزاالعذبةبمياههابالبحيرة

كالثروة،بالقوتالمتمثلةالبقاءعناصرأجيئةاتلكفيتوفرت

والصخورالوفير،والماءالجيدالنباتيوالغطاءالحيوانية

صخورمثل:والأسلحةالأدواتلصناعةالمناسبة

والكوارتز.والجرانيتوالريولايتالأنديسايت

جاءالتيالحجريةالأدواتآلافعلىالموقعفىعثر

ويصل،التنقيباتمنجاءمنهاوالقليلالسطحمنجلها

أداةآلافعشرةمنأكثرإلىالم!ضشفةالأدواتعدد

،والمعاولوالسواطير،،اليدويةالفؤوس:علىتشتمل

الأسطح،ثلاثيةوأدوات،الوجهثنائيةوالأدوات

عميقتحزيزذاتوأدوات،والمناقش،والمثاقب،والنوايات

ويتبين.الرقائقمنصغيرةوسكاكين،وأزامي!!،ومشحوذة

نأ،الجيولوجيةالدراساتونتائجالمكانيةالدراسةمن

ترتبطمتعددةنشاطاتمارسالموقعهذافيالإنسان

منيجدهماوالتقاطوالخضراواتالبذوربجمعجميعها

الصيد.علىاعتمادهجانبإلىالفواكه

منعدداكتشف.المتوسطالقديمالحجريالعصر

الذيالمتوسطالقديمالحجريالعصرإلىتعودالموابالتي

القرنحتىوامتدالأسفلالقديمالحجريالعصرخلف

وجدتولقدتقريبا.الحاضرالوقتقبلوالثلاثينالرالغ

فىغالباوتتركزالعربيةالجزيرةأرجاءجميعفيالمواقع

وتتمثل.الجبليةالسلاسلانفراجنقاطوفيالاوديةحواف

المصنوعةالحجريةوالأسلحةالأدواتفىالعصرهذاآثار

إنسانوأسلحةأدواتومنالصخور.منأنواععدةمن

المصقولمنهاالتيوالأنصالالمكاشطالعصر:ذلك

أضى.وأدواتوالأزا!لوالمعاولوالمثاقب
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العبيد.ةفترإلىتعودحجريةأسلحة

إلىتعودموا!وجدت.الأعلىالقديمالحجريالعصر

الجزيرةأرجاءجميعفيالأعلىالقديمالحجريالعصر

الكبيرةالأوديةحولالإنسانمواقعوتركزت.العربية

الإنسانواستمر.الدائمةالمياهمصادرمنوبالقرب

فيطورأنهإلا،الحجريةوالأسلحةالأدواتباستخدام

صناعتها.تقنية

الحجريالعصرنهايةجاءت.الحديثالحجريالعصر

معذلكوكان،الحديثالحجريالعصربظهورالقديم

حيثمنعامالافعشرةقبلأيالهولوسين،عصربداية

المياهمصادرتضاؤلإلىأدتعامةجفاففترةبدأت

نأإلىبالإنسانحدامماالنباتيالغطاءوضمورالدائمة

علىاعتمادهمنبدلأقوتهإنتاجأجلمننفسهعلىيعتمد

يتوافراشتىالبيئاتعنيبحثفأخذ.الطبيعةفىيوجدما

فبدأبمللزراعةصالحةوتربةدائمةومياهنباتيغطاءفيها

التوالدطريقعنوإكثارهاالحيواناتوتربيةالأرضبزراعة

الدائمةالمستوطناتنشأتالتحولوبهذاعليها.والمحافظة

الأبحاثوتفيد.طويلةلفتراتالإنسانبهاارتبطالتي

خلالللإنسانمستقراكانتالعربيةالجزيرةأن،الاثارية

ذلكعلىويستدل.عاليةوبكثافةالحديثالحجريالعصر

بعضهامساحةوبكبرعنها،اللثامأميطالتىالمواقعبكثرة

مثل:الإنسانلاستقرارالضروريةالمنشاتعلىواشتمالها

مواقعالمكتشفةالمواقعبينومن.والمدافنوالمعابدالمساكن

.الرياضمنطقةفيالثمامة

للعصرالعائدةالاثاريةالمواقعأهممن.الثمامةمواقع

والجزيرةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالحديثالحجري

شعيبفىوجدتالتيالموا!تلك،عامبشكلالعربية

مدينةمنالشرقيالشمالإلىكم09بعدعلىالثمامة

فيهاوجدتالتي،المواقعتلكاكتشافوجاء.الرياض

هيئةمنفريققامعندماأم829عامفي،حجريةأدوات

عاموفي.للمواقعمسحبتنفيذالسعوديةوالمتاحفالاثار

موقعفىأثريةحفرياتبإجراءنفسهالفريققام،ام839

قسممنفريققام،أم099عاموفي.المواقعتلكمن

المواقعلبعضبزيارةسعودالملكبجامعةوالمتاحفالاثار

متنوعةحجريةمنازلأساساتفيهاواكتشفالثمامةفي

فيالختلفةالمقابرمنوعددا،الأرضعنقليلاترتفعالطرز

علىيظهرماومنها،الأرضفىمبنيهومافمنهانماذجها،

مبنىوبخاصةمعابد،أنهايعتقدومنشآترجم،شكل

بشكلمنظومةضخمةحجريةصفائحمنمكونأنهوجد

مكانه،فىهوكماقائموجدوبعضهابعضهااندثردائري

أرحيةمنكسروبقايا،مطمورةقديمةآبارعلىعثركما

منكبيرةمجموعاتوجدتذلك،جانبوإلى.حجرية

السهامورؤوس،الحرابرؤوس:تشملالحجريةالأسلحة

لهماومنها،الجانبينعلىوالمصقولالمشرشرمنهابمالطويلة

وعدد،المنطقةفيالمتناثرةالحجريةالرجوموهناك.رأسان

وجدتالفخارمنوكسر،الحجريةالدوائرمواقعمنآخر

الحجرية.الدوائرمنبالقرب

منيقربماالعربيةالجزيرةفيوجدالعبيد.مواقع

ثقافةإدىنسبةالعبيدمواقعباسمعرفتموقعاخمسين

وتعود.الرافدينبلادجنوبفىأولأعرفتالتيالعبيد

الثلاثة:بتقسيماتهاالثقافةلهذهالخمسونالمواقعهذه

الامتدادجميعاوتغطى،والمتأخرة،والمتوسطة،المبكرة

والمنتهىالميلادقبلالسادسالألفبمنتصفالبادئالزمني

أربعونوجدوقدتقريبا.الميلادقبلالرابعالألفبمنتصف

المنطقةفيوتحديدا،السعوديةالعربيةالمملكةفيموقعا

العربىالخليجساحليمكللىبعضهاأنووجد،الشرقية

نأ،إليهالإشارةتجدرومماالبر.فييقعالاخروبعضها

ومنهاالصغيرفمنهاأحجامها؟فىتتفاوتالعبيدفترةموا!

الميدانيةالأعمالنتائجإلىواستنادا.الواسعةالمساحةذو

خميعروأبوالدوسريةهيالمواقعتلكأهمفإن،المنشورة

الفترةهذهإلىالعائدةالأثريةالموادأهمومن.قناصوعين
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والأصداف،الملونوغيرالملونالفخارمنمجموعات

سهامرؤوستشملحجريةوأدوات،الحلزونيةالبحرية

.عديدةبأشكالوحراب

وهيالعيونلواحةالشمالىالجزءفىتمع.قناصعين

إلىواحدكيلومتربعدعلىالاحساء،واحةمنجزء

وخط2ء37،العرضخطبين،المرةقريةمنالشرق

أوائلفيالموقعهذاعلىالتعرفتم.36.94الطول

ارام!ضشركةموظفيبعضجهودإثرعلىالسبعينيات

مصريحسنعبداللهقامأم729عاموفى.السعودية

تلكمنوتبين.فيهالمجساتبعضوحفرسطحهبمسح

فترةظهورلسبقباممتيطانمرقدالموقعأنالمجسات

العبيدأغترةالعائدةالاثاريةالمادةلتصبحامشمرثمالعبيد،

أحدفىالطبقاتتحليلنتائجمنوشفحح.الشائعةهي

أثرية.طبقةعشرةأرلغعلىالموبيحتويأنالخنادق

وأدوات،فخاريةكسرالعلياالأربعالطبقاتفياكتشف

تدلوبقايا،وطينيةحجريةجدرانوأساسات،حجرية

منمشيدالجدرانبتلكيحيطجداروجودعلى

أ!بقات11فىاكتشفبينماالأشجار.وأغصانالأخشاب

الحفريةفىطبقةأسفلوفىفقط،حجريةأدواتالسفلى

أجدايةتعودأنهايعتقدمطمورةبئرفتحةاكتشفت

المنطقةفيحدثماشيئاأنويبدو.الموقعفيالاستيطان

الخليجعناحيةالتحولإليالسكانيبالتكدسأدىمما

التحركاتبعضحدثتربما،الفترةنهاية،مباشرةالعربى

الساحلإلىالبشريالثقلانتقالإلىأدىمماالسكانية

فيالمتحدةالعربيةالإماراتتشغلهالذيالمثلثوبخاصة

باسمعرفتحضارةاكتشفتحيثالحاضراليوم

هيلى.حضارة

هيلىمنطقةإلىهيلىحفهسارةتنمسب.هيليحضارة

مادتهاشخصتحيثالمتحدةالعربيةالإماراتفى

مستوطنةدراسةبعد-أرختالتىمرةلأولالحضارية

قبلالرابعالألفمنتصفبينماإلى-!!8"!رقمهيلى

الميلاد.قبلالثالثالألفمنالرئالأولوحتىالميلاد

بعدظهرتالتىالمميزةالحضاراتأقدمالحضارةوهذه

فىالحضاريةمادتهامنيوجدلمالتىالعبيدفترةاختفاء

الميدانيةنتالإلدرالحماتبينتوقدشيئا.هيليمستوطنة

الإنسانأنقاطعبشكل!!8"رقمهيلىمستوطنةفى

الاستقرارمستلزماتفيهاتتوافرقرىقاطنأصبح

عددمصادرهامنوجدالتيوالمياهكالزراعة،الرئيسية

الأدواتكصناعةوالصناعة،والمساكنالآبارمن

الحجرالمنازلعمارةفيواستخدم.والمعدنيةالحجرية

بأنهاالفترةتلكمستوطناتوتتميز.أط!تاإلىبالإضافة

كما.المكانىانتشارهافيومتجاورةحجمهافيصغيرة

مستوطنةلكلأنهناكأجريتالتىالمسحأعمالأفادت

عنها.بعيدةغيرمقبرة

الشمالمن)صورة..مقالثالثالألمىمنالأولالربعحتى..مقالرابعالألرومشصرومذاستمرالذيالفتراتا!لتعدد8رقمهيليموقع

(.الشرقط
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الانيةمنمجموعاتالفترةلهذهالثقافيةالمادةشمل

والأنماطالأصنافمنالكثيرعلىتحتويالتىالفخارية

المجموعاتتلكفىويظوتقنيتها،فيالمتغايرةوالصناعات

عناصرتشكيلفيالأسوداللوناستخدممزخرفةأنماط

مندرجةالحجريةالأوانيصناعةووصلتزخرفتها.

منأنواععدةمنالاستفادةمنالإنسانمكنتالتقدم

أوانوجدتكما.الكلسيتحجرروأجاأوفرهاالصخور

زخرفةعلىالقدرةلديهكانتالإنسانأنخلالهامنثبت

سطوحها.صلابةمنالرغمعلىبالحزالحجريةأوانيهبعض

عرفتالفترةهذهأنتفيدمعدنيةمشغولاتوجدتكما

الأسلحةصناعةفيوتشكيلهاوقولبتهاالمعادنصهر

م!ل:النحاسمنمصنوعةمعثوراتالتقطتفقد،والحلي

علىتدلوأدوات،والمثاقبوالخارز،،السكاكينأنصال

علىمقدرتهنتاجوهي،ومهارتهالفترةتلكإنسانقدرة

الساقطةالطينيةالكتلوبتفحص.بالنحاسالقصديرمزج

احترفالإنسانأنتبينوسقوفها،المنازلجدرانمن

القماتلكعلىطباعتهاتظهرالتىوالسلالالحصرصناعة

الأصدافالإنساناستخدم،حليهولصناعة.الطنية

موادإلىبالإضافةوالخرز،الخواتممنهاشكلىالتيالبحرية

الكريمة.الاحجاروبخاصةأخرى

مندعامة،المحفورةالابارمنالمرويةالزراعةشكلت

العلميةالتحاليلضوءفىتكشفحيثالاقتصاد،دعائم

والقمحوالشوفانوالشمامالنخيلعلىاشتملتالزراعةأن

فىالمسماريةالكتاباتفتدل،التجارةأماوالشعير.والذرة

منتستوردكانتالسلعبعضأنعلىالرافدينبلاد

الشرقيالجنوبيالركنمنالتقريبوجهوعلى،الجنوب

التيالأراضىعبرتمركانتفإنهاوعليه،العربيةللجزيرة

فيالقصديروجودويدل.الهيليةالثقافةفيهاسيطرت

منطقةمنيجلبكانأنهعلىلم"8"لمهيلىمستوطنة

.تصديرهويعاديصنعثم،مصادرهتوجدحيثأفغانستان

تجلبكانتانهافيبدو،التجارةعلىشاهداالمعادنوتمثل

كانتحيثالرافدينبلادإلىوتصدرعمانمناجممن

وحللتوجدتالتيالعظامبقاياومن.قائمةإليهاالحاجة

منكانتوالجمالوالأبقاروالأغنامالمعزأنعرف

هيلى.فترةإنسانمنهااستفادالتيالحيوانات

منالأولالرلغنهايةفيأنهالاثاريةالدراساتوتفيد

تلبثلمأخرىحضارةظهرتالميلاد،قبلالثالثالألف

،القيادةمنهافانتزعتهيليحضارةقوةعلىطغتأن

نهايةحتىاممتمرهيليمنطقةفيالاستيطانأنعلما

الاستيطاننمطيةأنالجديدولكنالميلاد.قبلالثانيالألف

منالقربإلىالوأحاتوحياةالبرمنتحولتالمكانية

هذهوعرفتفيه،الواقعةوالجزرالعربيالخليجساحل

البشريةالعناصرأنويبدوالنار.أمحضارةباسمالحضارة

الجزيرةإلىقدمتقدالامشيطانفيتحوراأحدثتالتي

الميلاد.قملالثالثالألففيلنائهإعادةبعدهيلىحديقةداخليقعالكبيرهيلىمدفن
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الفخاريةالأوانيبينالششابهلوجودنظراالشرقمنالعربية

وجدتالتيالفخاريةالأوانيولينالنار،أمفترةإلىالعائدة

قدوموبعد.الإيرانيةالهضبةفيالواقعةبمبورمستوطنةفي

مكونةالسابق!تبالسكاناندمجت،اشبشريةالعناصرتلك

النار.أمحضارةباسمعرشتجديدةحضارة

الاسمالدلكالحضارةهذهسميتالنار.أمحضارة

علىالعربيالخليجفىالواقعةالنار""أمجزيرةإلىنسبة

الإماراتافىظبىأبومدينةمنكيلومتراعشرينبعد

عامالدنماركيةالبعثةفيهاوجدتوقد،المتحدةالعربية

لهذهالمميزةالحضاريةالخلفات-مرةلأول-م9591

فيالفترةلهذهالرئيسىالمكانيالانتشارووجد.الفترة

المستوطناتوجدتحيثالمتحدةالعربيةالإمارات

العربى.الخليججزرتمثىانتيوتلكوالبريةالساحلية

المنصقةافي،تاروتجزيرةفيتاروتقلمو!ويعد

تلكمواقعأهممر،السعوديةالعربيةللمملكةالشرقية

.أظههراناجنوبمواقعإلىإضافةالفترة

الآثارحوأجةفىالمنشورةالآثاريةأضقاريراأفادتوقد

أغترةاأن،الخمسةبأعدادهاالمتحدةالعربيةالإمارات!ى

علىاسمابقةالعربيةالجزيرةفىالحضاريةالفتراتأقوىمن

الحضاريةالمادةوفرة،القوةتلكعلىوتدل.الممالكظهور

المقابروعمارةالسكنيةالعمارةمثلثابتةبموادتمثلتالتى

منحوتةحيواناترسومعلىواجهاتهاتحتويالتي

كذلكوتمثلت،الثعابينمثلالزواحفولعضكالغزلان

والتماثيل،،الأختام:علىتشتملمنقولةآثاريةمادةفي

الصابونيالحجرمن،والانية،الفخاريةوالانيةوالنقولق،

،وسهام،وخلاخيلوأساور،،وخواتم،الأبيضالمرمروآنية

أصيدوصناراتومخارر،وأزاميل،،حلاقةوشفرات

حجيرةكمياتمنهوجدفقدأطخرزوبالنسبة.الألممماك

الصابوني،الحجر:شملتمختلفةموادمنصنعت

البركالي،والحجرواللؤلؤ،،والأصداف،والعقيق

.لصلصالوا،لصموانوا

مركزذكريبدأ،الثالثالألفمنتصفنهايةفي

الرافدين،بلادشيالمسماريةالكتاباتفياخرحضاري

ظهرتأنيلبثولمحدثقدتحولآأنإلىيشيرمما

رأسهموع!ى،الباحثونويعتقد.التاليةالحضارةإثرهعلى

نأ،الفترةبهذهالصلةذاتالدراساترائدبيبيجيفري

العرلية-الجزيرةوسطمنحدثتبشريةهجرات

تبلورت-العرليالخليجباتجاهاليمامةمنطقةمنوبخاصة

جديدةقوةظهورفيالمحليينأسسكانبااندمجتأنبعد

وبخاصةالخلئالعربىجزرإلىالامشيطانيالثقلنقلت

المنطقةفيتاروتوجزيرةالبحرينفيأجحريناجزيرة

انتعشكما،السعوديةالعربيةللمملكةالشرقية

باسمالحضارةهذهوعرفتالبر.فيالداخليألاستيطان

.دلمونحضارة

دلمونحضارةباسمالفترةهذهعرفت.دلمونحفارة

الأراضىعلىالرافدينبلادسكانأطلقهاسمود!لون

وربما.معهاشاجرونوكانوابلادهممنالجنو!إلىالواقعة

باسمتسمىأنيمكنحضاريةفترةأقدمأغترةاهذه!سانت

وجودإلىيشيرماالقديمةالكتاباتفيوردشقدبمممدشة

بلادفيمجاوريهممعأحداثلهمجرتأ!املوك

وقواربهامعبوداتها،عرفتوقد.الخصيبوالهلالالرافدين

ونظام،وملوكها،تهااردووا،تهارادوصا،وتجارتها،لبحريةا

جمئأجزاءأنوتحضجع.القديمللعالموأهميتهاإدارتها،

المشارالزمنخلالبالاستيطانعامرةكانتالعربيةالجزيرة

تؤرخأرجائهامختلففيمواقعاكتشفتفقدانفابمأجهإ

.دلمونسيادةزمنإلى

علىوتشتمل،متنوعةالحضارةأ!ذهالآثاريةوالمادة

والاباروالأسوار،بها،يتص!وما،اطنازأ!:مث!أضابتا

ومساحاتها.تصاميمهاصىالمتنوعةوالمقابراطعابد،و،المطوية

:عامبشكلوتشملأيضا،متخوعةفهياطنقوأ!ةالمادةأما

والادمية،الحيوانيةالمجسماتمتل،المعدنيةالمصنوعات

والمرايا،الحلاقةوشفرات،الزيسةوأدوات،وال!وزان

الانيةمنمجموعاتوهناك.المعدنيةوالأسلحة،البرونزية

منالمصنوعةالحجريةالانيةمنومجموعات،الفخارية

والحجر،الصابونيالحجر:مثلالصخورمنأنواععدة

الأبيض.والمرمر،الل!ت

دعامتينعلىدلمونلحضمارةالاقتصاديةالحياةاعتمدت

كانتوقد.الزراعةوالثانية،التجارةالأولى؟أساسيتين

القديمالاسمأنهيعتقدالذيمكانلصادراتمعبرادلمون

وملوخا،العربيةللجزيرةالشرقيالجسوليالر!سأوأحماد

الأولىفمنالسند.لبلادالقديمالاسماألهيعتقدالذي

ومن،العطريةوالموادوالثمارالمعدنيةالمواددلموناستوردت

النفيسةوالأخشابالكريمةالأحجاراستوردتالثانية

بلادأنالمكتوبةالقديمةالنصوصوتفيد.أخرىوسلعا

والبرونز،،الذهب:دلمونمنتستوردكانتالرافدين

،العاجمنومصنوعات،والعاج،والفضة،والنحاس

الأحمر،والعقيق،الابيضوالمرجان،والأخشاب

ومحار،الكريمةالأحجارأنوأعمنآخروعدداواللازورد،

وقد.الحيواناتوبعضوالعطور،،والبصلوالتمور،اللؤلؤ،

لدلمونالأساسىالمورد-عامبشكل-أتحجارةاشكلت

بالأوانيالدلمونيونتاجركماخاص،بشكلالمعادنوتجارة

نأشكولا.والمعادنالصابونيالحجرمنالمصنوعة

مواردأحدتمثلكانت،النخيلزراعةوخاصة،الزراعة

شجرأنعلىالمكتوبةالمصادروتدل؟الرئيسيةالاقتصاد
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أحدثمارهوتمثل،بكثافةالمنطقةفيينتشركانالنخيل

المهمة.الصادرات

أمةذكريبدأ،الثانيالألفمنالأولالرلغبنهاية

القيادةفتأخذ،مدينأمةباسمالتاريخيةالمصادرمنعرفت

العربية،الجزيرةشرقىفيالدلمونيةالحضارةمراكزمن

للجزيرةالغربيالشمالإلىالاستيطانىالثقلينتقلومعها

مدين.بحضارةعرفتحضارةوتشكلالعربية

يبدوتفاصليها،تعرفلاظروفتحت.مدينحفارة

الأولالربعنهايةمنابتداءتحولقدألامحتيطانيالثقلأن

الجزيرةمنالغربيالشمالإلىالميلادقبلالثانيالألفمن

اكتشافإلىالأثريةالأبحاثتشيرحيث،العربية

الزمن.لذلكتعودأثريةمادةعلىتحتويكبيرةمستوطنات

قرية،:مواقعالحضارةتلكإلىتعودالتيالمواقعأهمومن

فيحديثاواكتشف.والبدع،شعيبومغايروتيماء

منيقربماالسعوديةالعربيةللمملكةالغربيالشمال

لحضارةالمميزةالأثريةالمادةعلىتحتويموقعاعشرين

لتلكوالنموذجيةالرئيسيةالمستوطنةقريةوتمثل.مدين

.الفترة

الشمالإلىكيلومتراسبعينبعدعلىقريةتقع.قرية

مدنيةمستوطنةمنالموقعويتكون.تبوكمدينةمنالغربي

قائمة.أجزائهبعضتزالولا،بالحجارةمشيدسوربها

البواباتمنوعددللمراقبةبأبراجمزودالسورأنووجد

الحجريةالمنشآتمنعدديوجد،ذلكإلىإضافة.الرئيسية

حصنبقاياأنهااعتقدالمستوطنةعلىمطلةتلةعلىتقوم

وجدت،للمستوطنةالمحاذيالجبلسفحوفي.قديم

أنهماعلىيدلمايحملكلاهماكبيربحجممغارتان

السعودية.العرليةالممدصةنبطىفيلضريحمدخل

بقاياوجدتالمستوطنةمنالقريبةالشعابوفى.منحوتتان

ماوجدكماوالحواجز،القنوأتمثلمائيتصريفأنظمة

المستوطنةوخارج.الحيواناتلحفظحظائربقاياأنهاعتقد

النبطةالفترتينإلىيؤرخانأنهمايعتقدقصرانوجد

نية.والروما

عاشتالفترةهذهأن،التاريخيةالمصادرمنيعرف

كما،القديمةومصرالشامبلادمعقويااقتصاديانشاطا

العربيةالجزيرةجنوبلصادراتمعبراالموقعهذاكان

المادةالتجاريالنشاطذلكعلىتدلكماووارداتها،

فلسطينفيالرئيسيةالمستوطناتفيوجدتالتيالأثرية

قريةلموقععاممنظر

لالمملكةتبوكشمال

السعودية.العربية
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جانبفإلىبمالرئيسيةالنقلوسيلةالجملوكان.والأردن

التىالزخرفيةالعناصركأحديظهر،التاريخيةالروايات

دعامةشكلتالزراعةأنوالواضح.مدينفخاربهايزين

فيجاءماجانبفإلى،للتجارةومك!لةللاقتصادرئيسية

الزراعية،مدينأمةنشاطاتعنالتاريخيةالكتب

الماء،أضوفيروآبارلريها،وسواقى،زراعيةأحواضاكتشفت

للاستخداموجمعهالضياعمنالشعابمياهلمنعوحواجز

الأعمالمنكانالرعيأنولاشك.الزراعيةالأراضىافي

الصخريةالرسومتحتويحيثبمالفترةتلكخلالالشائعة

أيضاذأ!كعلىتدلك!ا،الحيوأناتمنلعددمناظرعلى

علىوفسرتقريةموقعفياكتشفتالتىالجداريةالمبانى

وعلى.الحيواناتلحفظحظائرجدرانمنأجزاءأنها

المكتنفةالجبالفىالموجودةالمغاراتتدل،نفسهالشىء

لحفظتستخدمكانتأنهاالبعضيعتقدالتيللمستوطنة

.الحيوانات

الممد!ةغربشمالعنالمنشورةالدراساتاخروتدل

شبهمنالغربىالشمالفىالاستيطانأن،السعوديةالعربية

قبا!عشرالحاديالقرنمنتصفحتىا!شمرالعربيةالجزيرة

س!صانيةاضطراباتبسببأنهويعتقدتقريئا.الميلاد

حروبعنهانتج،الخصيبالهلالفيبشريةوتحركات

ميلادقبلالثالثالألفنهايةمعحدثاقتصاديوتدهور

فيوبخاصة،العربيةالجزيرةفىالاستيطانتدهور،المسيح

الامشيطانيالثقلمركزقبلفيمامثلالذيالغربيشمالها

بمىحوطةمنبالقربالقويعكهصموقعم!الصخريةللرسوملمحوذج

تميم.

عثرلقافلةصخريرسم

الحريرةشمالىفيعليه

العربية.



341العربيةالجزيرةفيالأثريةالمواقع

فيالمبكرةالعمارة

طو!فيحنيفةوادي

العربية.الجزيرةشبه

النمطأصبحتالتيالباديةحياةإلىالتحولإلىقادمما

الزمانمنقرنينلمدةهكذاوبقيتالشاؤالاستيطاني

ذكريردبدأالميلاد،قبلالأولالألفحلولومعتقريبا.

شبهمنمختلفةأنحاءفيتبلورتسياسيةكياناتلوجود

العربية.الجزيرة

كياناتستةعرفتالعربيةالجزيرةشسبهجنوبفي

،وحضرموت،وقتبانوممبأ،،معين:هىرئيسيةسياممية

ومرةمتعاقبةمرةالكياناتتلكحكمتوحمير.،وأوسان

الألفبدايةإلىأقدمهابدايةتؤرخعاموبشكل.متزامنة

القرنمنالأولالرلغإلىآخرهاونهايةالميلادقبلالأول

قامتالعربيةالجزيرةشبهولممطوفى.الميلاديالسادس

حنيفة.بنيوكيانكندةومملكةوجديسطسممملكة

،لحيانومملكة،ديدانومملكة،ادومومملكةثمودأمةوهناك

وشمالهاالعربيةالجزيرةشبهشماليفيالأنباطومملكة

الغربي.

ألفمنيقربماالبالغالزمنيالمدهذاوخلال

لمالتيالمستوطناتمئاتالإنسانترك،سنةو!متمائة

إنسانمستوطناتوتحتوي.أثريعمللأيأغلبهاشعرض

الثابتةالاثارمنضخمةكمياتعلىالزمنيالمدذلك

بنوهجر،شبوةالمستوطناتتلكأهمومن.والمنقولة

البلدةآثاربقايا

بالعلا.الإسلامية
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والخضرمة،الأفلاجوالسئفيوالفاو،والأخدود،حميد،

،تبوكمنطقة!ىصالومدائنوالعلا،وتيماء،،الخرجفي

العربيةالإماراتفيوالرميلة،الشرقيةالمنطقةفيوثاج

.المتحدة

عرمةواديفيوتقع،حضرموتدولةعاصمة.شبوة

طولمثلثاالمو!تلالتشك!!.أصشرقياالشمالىالاتجاهفي

نأمناشغ!اوعلى.م055والثانيم009الأولضلعه

نأإلا،قديمةأعمالفيالمستوطنةهذهإلىإشاراتهناك

شرنسيةبعثةمجيءبدايةمعجاءالمستوطنةحقيقةكشف

لمدةتوقفوبعدأم،779-7691عامفيهالعملبدأت

أ!دراساتونتيجة.أم879عامحتىالعملامشمر،عامين

شينالاستيصاأأنعرفونشرتها،البعثةتلكأجرتهاالتي

الميلادقبلالثاليالأأفانهايةإلىبداشهفييعودالموقع

أطادةاأماالميلاد.بعدأضالثواالثانيالقرنينحتىوامشمر

بعمارةتمثلشالثابت،والمسقولالثالتمنهاوجدفقدالآثارية

أصينالحجرأواأسساساتهافيالحجرا!شخدمالتيالمساكن

علىيدلماوجدالذيلملكيالقصراوهناكجدرانها.في

علىتستندكانتاشتيالمزخرفةال!وحاتوبعض،مخططه

شجدتكهفيةقبورومنهاالقبور،وكدلك،الجدران

كما.كهفلهيئةوتظهربالأخشابوسقفتبالحجارة

عمارةوهناك.أطمراقبةبأبراجمزودللمدينةسوروجد

فيمياهحواجزوجدتكما،بالمدينةالمحيطالسورخارج

أصابتةاالاثارمنووجد.بالمستوطنةالمحيطةالشعاب

الأحجامامختلف!تمت!!الفخاريةالأوانيمنمجموعة

إتتاندرجةفيتوتتفاوالقديمةأعصورافىالمعروفة

أربع!تعددهايبلغالتيالمجامرمنكميةوهناكصناعتها.

عليهاوتظهرالصغير،المربعالنمطمنأغلبهامجمرة

وحيوانية.هند!ميةباشحالومحزوزةمحفورةزخارف

وقطع،متعددةبأنواعالخرزمنكمياتاكتشفتكما

بعضمهاوأختام،معدنيةوخناجر،يونانيةقطهعبينهامنعملة

منقطعةمائةمنأكثرفيهاوجدكما.الذهبمنمصنوع

.متعددةزخارفعليهتظهرصندوقبينهامنالعاج

فيهيليمنطقةفيرميلةمستوطنةتقع.رميلة

قدالمستوطنةأنمنالرغ!اوعلى.المتحدةالعرليةالإمارات

م008تبيئالمتبقيةمساحتهاأنإلا،للتحريبتعرضت

شيالاثاريةالأعمالابدايةوتعود.عرضامترومائةطولآ

كارننفذتعندماأسدنماركيةاأجعثةاأيامإلىالمستوطنة

إدارةونفذت.أم69!عاماختباريةأسبارافيهافرايفلت

مأ749عامالمتحدةالعربيةالإماراتفيوالسياحةالآثار

عناللثامأماطالذيأمحملاوبدأ.أخرىأ!مباراأم759-

فرنسيةبعثةترعتعندماأم089عامالمستوطنةآثار

منأ!ملاوا!شمر،اختباريةأسباروبحفرلهامسحبإجراء

فيجاءماضوءوفيأم.839عامحتىأم819عام

المستوطنةأنتب!تالأعمالتلكبخصوصالمنشورةأضقاريرا

فيالميلادقبلالأوللفالأمستوطساتأهممنواحدة

يمتداستيطانهاأنتبينحيثبمالعربيةالجزيرةشبهشرقي

منال!ولللنصفتؤر!ال!قدم:رئيسيتينفترتيناجشم!

اللألفمنالثانيأطنصفتؤرخوال!حدث،أاللأولاالأل!ا

ثابتةآثاراتشملأنهاأيضاواتضح.الميلادقبلالأول

منقوأ!ة.وأخرى

الكشفتمالتيالسكنيةالمنازلفيالثابتةالآثارتتمثل

معنتيمتراأربعينقدرهبارتفاعتحتفظأنهااتضحالتيعنها

تأخذماوغالبامختلفةبأحجامالط!تمنمشيدةوأنها

الشكلمرلغبعضهامواقدفيهاووجدالمستطي!!،شم!ص!!

مستطهيل.وبعضلا

الأوانيمنمجموعاتفتشملالمنقولةالاثاريةالمادةأما

صنفين؟إلىوتنقسموالأحجا!الأش!طلالمتنوعةالفخارية

اللونينوبخاصةبالالوانالمزخرفةالأوانيبايتمث!أحدهما

زخرفيةعناصرالأوانىعلىوتظهروالأحمر.الأسودا

قدالتيالمتقاطعةالشبكةعنصرظهورا!ترهاأمتعددة

العناصروهناك.ذلكغيرتكونوقدمنتظمةتكون

ويتمثل.الأفقيةوالأشرطةالمتموجةكالخطوطالأخرى

الغالبيةتمثلالتيالمزخرفةغيرالأوانيفيالثانيالصنف

أحياناعليهاوتظهر،المكتشفةالمجموعةشىالعظمى

هندسيةأشمكالأأوالمتقاطعةالشبكةتمثلمحزوزةزخارف

فيتنوعاالمجموعةوتعكعه!.الأولعلىأتفهرالتىكت!ك

الموادومن.الصلصماليةالعجينةنقاءودرجةأ!شاعةاحودة

الحجرمنالمصنوعةالأوانيمنمجموعة،المشقوأ!ةالآتارية

الكؤوسالمجموعةوتشملوالتيتمق،أصستيتايتاكحجر

مقابضبعضهاعلىويظهرالأشكالامتنوعةوأوانى

المستوطنةفيووجدالعناصر.متنوعةوزخارفومصبات

منمعظمهاصنعالمعدنيةوالأسلحةالأدواتامنمجموعة

ورؤوسحلقات:والأسلحةالأدواتتلكومنأجرونز.ا

وإبربمومثاقبومعوارانوخنجر،الأطرافمتنوعةسهام

مجموعةاكتشفتكماالجلود.لخياطةمخصصةإبرمنها

.والمدقاتوالمطارقالسحقكأدواتالحجريةالأدواتمن

مصنوعالأشكالالمتنوعالخرزمنمجموعاتووجدت

والجمشيت،،والعقيق،اليشت:مث!مختلفةأحجارمن

و!واد،لذهبوا،شجاجوا،نيليماالعقيهتوا،لحزعوا

تمثلطينيةودمى،فخاريةمجامرالموقعمنوجاء.متكلسة

رسومعليهاوأختامإنسانا،تمثلواحدةوفيهاحيوانات

رمزية.وصورهندسيةبويقةمحزوزة

أكم05بعدعلىتبوكمنطقةفيتيماءتقعتيماء.

منالغربيينالرحالةمنعددالمدينةزارالعلا.غربشممال
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موقعم!قديمةمجامر

تيماء.دىالصكشاعية

أويتنج،وجوليسهوبر،وتشارلز،داوتيتشارلزأهمهم

الجاسر،حمدالشيخ:مثلالعربالباحثينمنوعدد

أنوروصبحي،عياشوعادل،الأنصاريوعبدالقدوس

والبعثة،أم629عامالكنديةالبعثةزارتهاكمارشعيد.

الآثارهيئةفيهاعملتذلكوبعد.أم689عامالإنجليزية

الأوليةأعمالهانتائجونشرتالمواسممنلعددالسعودية

الهيئة.تلكعنالصادرةأطلالحوليةفي

منقولة.وأخرىثابتةاثاريةموادالمدينةتلكفيووجد

السكنية،ومنازلها،المستوطنةفيالثابتةالمادةوتتمثل

الجهةمنوجزءجهاتثلاثمنبهاألمحيطوسورها

ذاتوبواباتللمراقبةبأبراجمزودوالمسور.الرابعة

فيالموجودةالصخورمنمبنىوهو.مختلفةاتساعات

السور،داخلوفيأمتار.ثلاثةإلىيصلقدبعرضالمنطقة

الرضموقصرالحمراءقصرأشوهاالقصورمنعدديوجد

الضخمة.الحجارةمنمبنىوجميعها،السموءلوقصر

تيماء.ليالصناعيةموقعمناللعدنيةللأسلحةنماذج

الأرضفيالمحفورةالصناعيةموقعفيالمدينةمقابروهناك

كسوةبعضهاعلىيظ!التيبالحجارةمشيدةوجدرانها

خارجالمعماريةالمنشاتمنمجموعةوهناك.الطينمن

المراقبةأبراجمنعددالمدينةحولويتناثر.المدينةسور

وجدكمامرب.أودائريشبهبشكلبالحجارةالمشيدة

منحوتةأومشيدةريبقنواتالمتمثلةالمائيةالمنشآتبعض

السدود.بعضوكذلكالأرضباطنفي

كمياتفمنها،الأنواععديدةالمنقولةالآثاريةوالمادة

فترةأشهرهافتراتإلىتؤرخالتىالفخاريةالأوانيمن

القرنمنتصفوحتىالميلادقبلالثانيالألفنهاية

مختلفعلىالأوانيوتشتملالميلاد.قبلالسادس

المزخرففمنهاصناعتهابمتقنيةفيوتختلفالأحجام

بالتطعيم،والمزخرف،بالألوانوالمزخرفبالتحزيز،

الخرزمنمجموعاتوجدتكما.بالإضافةوالمزخرف

كريمةأحجارمنالمصنوعوالخرزالحجريالخرزتشمل

مختلفة.وألوانعديدةبأشكالالخرزويظهر.متنوعة

وحليوالفخاريةالحجريةالأختاممنمجموعةووجدت

الأوانيمنوكميات،الخشبيةالمعثوراتوبعض،معدنية

ومجامرالقرابينوأوافي،الحبوبطحنوأدوات،الحجرية

والأسود.بالأحمرملونةزخرفيةعناصرعليهاتظهرفخارية

الحجارةمنكتلعلىالمحزوزةالنقوش!منكميةعلىوعثر

منعددوهناك.المكعبوالحجرتيماءمسلةأشهرهامن

.حيواناتتمثلالتىالفخاريةالدمى

اكم8بعدعلىصالحمدائنتقع.صالحمدائن

الرحالةمنعددالموقعزارالعلا.مدينةمنالشمالإلى

وبوركهارت،،والينأوجعست:أهمهممنالأوروبيين

جوسينالأبوينبعثةزارتهاكما.داوتيوتشارلز

فيلبيبرديجرجونسنتوهاري،الفرنسيةوسافناك

الاثارهيئةفيهانفذتثم.والإنجليزيةالكنديةوالبعثتان

فىجاءماضوءفىوسبين.تنقيبمولحممالسعودية

القرنمنذمستوطناثانالمو!أنالمنشورةالدراسات



العربيةالجزيرةفيالأثريةالمواقع344

كان!استيطانهازدهارفترةأنإلاالميلاد،قبلالخامس

الميلاد،بعدالأولوالقرنالميلادقبلالأولالقرنينبينما

السيطرةتحتالمستوطنةوقوعتمثلالتىالفترةوهي

النبطية.

فيمثلهالتابتأمابموالمنقولبالثابتالاثاريةالمادةوتتمثل

السكنىالجزءمنينقبولم،المنحوتةوالمقابراسمكنيالجزء

الجيريةبالحجارةمشيدةالمنازلأنمنهتبينيسيرجزءإلا

إنهاحيثللعيانباديةفهيالمنحوتةالمقابرأما.والرملية

والمقبرة.بالمستوطنةالمحيطةالجبالواجهاتعلىمنحوتة

تقريباأصش!!!امربعةغرفةفيهانحتتثمسويتجبلواجهة

عمدانأنصافجوانبهاوعلىمثلثمدخلهافوقونحت

كلتاعلىهرمىنصرووش!سلتيجانبأنصافتنتهي

أضبطهىابالخصألقمت!المقبرةمدخ!!ويعلو.العلوتحينالنهايتين

استحدامهاشيالحؤلهماومنأصكهاماويسمىملكيتهايحدد

أسقوشامنمجموعةوهناكاستحدامها.سوءمنويحذر

إلىلالإضافةالمقابر،واجهاتعلىالموجودةالنبطية

منالقريبةالجبالواجهاتعلىوجدتأخرىمجموعة

لحيانية.نقوشإنهاقيلالتيالمستوطنة

الأوانىمنمجموعاتفىالمنقولةالاثاريةالمادةتتمثل

ومنها،الناعمومنها،الخشنفمنها،المتنوعةأغخاريةا

بينهاومن.بالألوانالمزحرفومنهابالحز،المزخرف

الذيسمكهابضآلةالمشهورةالنبطيةالأوانىمنمجموعة

هندسيةزخارفعليهاوتظهر،البيضةقشرةسمكيشبه

الموقع،آثارأهمومنوالأحمر.الأسودباللونينجميلة

النبطة.العملةمنجلهاالمعدنيةالعملةمنمجموعة

إلىكمء7.بعدعلىالفاومستوطنةتقعالفاو.

واديمحافظةفيالرياضمدينةمنالشرقيالجنوب

فيالسعوديةأرامكوشركةعمالالموقعزارالدواسر.

جونسنتزارهاثم،العشرينالقرنمنالخ!سينيات

-0591عاميبينوفيما.أم949عامفيلبيبرديجر

عاموفيوليبنز.وركمانزفيلبيبعثةزارتهاأم519

منوابتداءجام،ألبرتال!مريكىأجماحثازارهام9691

صالحمدائنفيفريح

يوضحالداخلص

المستطيلةالأشكال

للمداف!.
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لطلابتدريبحقلالمستوطنةأصبحتام739عام

فيهاوعملسعود،الملكجامعةفىوالمتاحفالاثارقسم

الأعمالفيجاءماإلىواستناداالختصين.منكبيرعدد

بالثابتفيهاالاثارتتمثلالمستوطنةتلكبخصوصالمنشورة

.والمنقول

كشفالتيالسكنيةالعمارةفيالثابتةالاثارتتمثل

الأساسيةالعمارةمادةأنمنهتبينكبيرجزءالانحتىمنها

أحياناتبنىكانتالمنازلأساساتأنإلا،الطينهي

غالباالمساكنوتظهرربطها.فيالطينويستخدمبالحجارة

عليهاتنتظموسطيةساحةبداخلهاتقريبامربعبشكل

بلوحاتوتزخرفبالجصجدرانهاتكسىقدالتيالغرف

استخدمتوربما،الخربشاتبعضأحياناعليهاتظهرملونة

.حبوبطحنأونسجمكانأوكدكانالغرفإحدى

بعضأنويتضح.مياهودورأتبمطبخالمعسكنويزود

الدرجوجودذلكعلىويدل،دورينمنشيدالمساكن

فمنهامنازلها،تتفاوتوعموما،العليا.الأدوارإلىالمؤدي

ومنهاالمتوسطومنهاقصرا،يسمىأنيمكنماأوالكبير

خشبيةعوارضعلىتحملالمنازلسقوفوكانتالصغير.

الاثارومن.بالطينتغطىثمالأشجاربأغصانوتعرش

المستوطنة،فيمنهاعددوجدالتيالمعابد،كذلكالثابتة

جيدابقطعهاالمعنيبالحجارةالمشيدودمعبدأشهرهاومن

جدرانواجهاتوعلى.طرفيةبأفاريزبعضهازخرفوقد

تظوالتيالبرونزيةاللوحاتمنعددوجدالداخليةالمعبد

هناكأنكمانافر.وبشكلالمسندبخطنقوشعليها

مترادفةجدرانثلاثةمنمكونسوربهيحيطالذيالسوق

فىوبعضهاركنيبعضهاالأبراجمنبعددومزودة

للسورالداخليةالجوانبعلىوينتضد.الجدرانمنتصف

غالبا--شيدتالتيالدورينذاتالدكاكينمنصفوف

.بالحجارةشيدلبعضهاالسفليةالأجزاءأنإلا،بالطين

بالحجارةمطويةعميقةصخمةجرالسورداخلويوجد

باطنفيالمحفورةالمقابرمنعددوهناك.دائريةفوهةذات

اعت!د،الغرفمنعددمنمنهاالواحدةوتتكون،الأرض

قطعمنبنيبدرجوزود،التربةقوةعلىالمقابرهذهبعض

حدد-حفرهبعد-وبعضهاجيدا،المقطوعةالحجارة

بر!المقابربعضويعلو.تربتهلضمعفحجريةبجدران

ولهأمتار،ثلاثةمنأكثرإلىارتفاعهيصلقدبالطينمشيد

مر،ماإلىوبالإضافة.العلويجسمهمنأعرضقاعدة

المنقورةأوبالحجارةوالمطويةالمحفورةالابارمنعددهناك

الصخر.في

أهمهاومن،ومتنوعةعديدةفهيالمنقولةالمادةأما

منها؟كبيرةبكمياتوجدتالتيالفخاريةالأواني

المستوردومنها-قليلوهو-الملونومنهابالحزالمزخرف

أنماطعلىالكمياتتلكوتحتوي.محليةصناعةوأغلبه

مجتمعمتطلباتمعتتناسبوالأشكالالحجومفيمتنوعة

منعددوهناك.الثروةفىومتفاوتكبيربعددمقيم

وأدوات،الصابونيالحجرأوافيوبخاصة،الحجريةالأواني

الزجاجيةالأوانيمنمجموعاتووجدت.متنوعةحجرية

ووجدت.متنوعةبألوانوالشفافةللضوءالمنفذةغير

الحليمنومجموعةالختلفة،العملةقطعمنمجموعة

موادمنصنعتحليومجموعات،المتنوعةالذهبية

وكذلكالمتنوعةالخشبيةالأدواتوهناك.مختلفة

المعدنيةالتماثيلمنمجموعةالموقعمنوجاءت.التوابيت

المستوطنةفيوجدتكما.والأسطوريةوالحيوانيةالادمية

.الحجارةمنقطععلىحزتالتيالنقو!قمنمجموعة

الحجر،منمعظمهاصنعالمجامرمنمجموعةجاءتكما

هندسيةزخارفعليهاوتظهرمختلفةأحجامذاتوهي

محزوزة.قديمةحروفوأحيانا

للمملكةالشرقيةالمنطقةفيثاجمستوطنةتقع.ثاج

الجبيلمدينةعنوتبعدالستار،واديفيالسعوديةالعربية

سبخةأرضعلىالمستوطنةوتقومغربا.كم08حوالي

مجهولة،المستوطنةتكنولم.الجهاتجميعمنبهاتحيط

بهاشكسبيرالكابقمرورمعجاءتالاثاريةأهميتهاأنإلا

دكسونمنهمالباحثينمنعددبعدهوزارها.أم119عام

وحدهافايوليتزارتهاثم،ام429عامفايوليتوزوجته

الأمريكيالباحثزارهاأم629عاموفى.أم619عام

عاموفي.وزوجتهماندفيلالسيدبصحبةلاببول

اجرتأم689عاموفي.هارنجتونالسيدزارهاأم629

فياختباريةوحفرياتميدانيةأعمالأالدنماربهتةالبعثة

لهيئةالتابعالمسحفريقزارهاأم789عاموفي.الموقع

المنطقةيسعالثانيةالمرحلةتنفيذهخلالوالمتاحفالاثار

عامياخرينحفرموسماالمستوطنةفيونفذ.الشرقية

الباحثينبعضقامذلكإلىبالإضافة،أم849وأم839

آثارية.موادعلىخلالهامنحصلألمجساتمنعددبحفر

ثاجمستوطنةأنتبينالأعمالتلكعننشرلماواستنادا

منقولة.وآثاراثابتةآثاراتحوي

منالمشيدالمدينةسورمنالثابتةالاثاروتتكون

،الجهاتجميعمنبهايحيطالذيالضخمةالصخور

إلىيصلجدارهوعرض،م009أضلاعهأحدطولويبلغ

ووجدتالمربعةالأبراجمنعددالسوريتخللأمتار.ستة

سطوحمشاهدةيمكنأنهإلا،الرمالوتغطيهبواباتله

وقدالسورداخلتقعالتيالسكنيةالمبانيوهناك.جدرانه

وزودت،والطينالكلسيةالحجارةمنجدرانهاشيدت

خصصتوأخرىكمطابخخصصتبأماكنالمنازل

لأخرىوحدةمنالجدرانسمكويختلف.مياهكدورات
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إلىح-08حوالىبعدع!تقعالتيالأتريةثاحمستوطنةمنفخاريةأوان

فقدأساسئاجداراكانفإنبمالجدرانبناءمنللهدفتبعا

ذأنعنفيقلقاطعاكانوإنمتر،إلىس!كهيصل

المتناترةالتلاليةالمقابروهناك.لأخرىوحدةمنبتفاوت

فرلقغرفهاتشييدفياستخدمالتىالمدينةسورخارج

ال!بارمنعدديوحدمر،ماإلىوباللإضافة.الجيريةالحجارة

مطويةوهىأمتار،أرلعةإلىيصلقدلقطرالشكلالدائرية

جيدا.المقطوعةبالحجارة

فيتتمثلالمنقولةالآثاريةالمادةمنمجموعاتهناك

منقليلةكمياتوهناكمحليا،المصنوعةالفخاريةالأوانى

بالتحزيزمزخرفةثاجأوانيوأغلب.المستوردةالأواني

مجموعاتوهناك.بالألوانزخرفةعليهيظهرمنهاوالقليل

متناثرةصخريةوكتلألواحعلىوجدتالتيالسقولقمن

الآخربعضهاووجدالابارفيبعضهاوجدالمستوطنةفي

بالخطعليهكتبوبعضها.الحديثةالمنازلفيمستخدما

الجنوبى.السبئيبالخطعليهكتبوالاخرالآرامي

منومجموعةالمعدنيةالعملةقطعمنمجموعةووجدت

وأدواتالحجريةالأوانيمنومجموعةالم!جةالأخشام

الطينيةالدمىمنمجموعةوجدتكما.والأسلحةالزينة

والأبقار،،الجمال:مثللحيواناتصغيرةتماثيلتمثلالتي

تمثالوبخاصةنساء،تمث!آدميةوأخرىوالثعالين،،والخيول

ال!مومة.

الإسلاميةلاثارا

المدينةفيض!ل!!الرسولحياةفترةتمثل.الإسلامصدر

أجدايةاشهدتالتيتاريخهامنالأولىالمرحلةالمنورة

الحيل.مديةمرالغر!

الأولى،أسسهاووضجعالإسلاميةالحضارةلبناءالحقيقية

مدينةلأولنواةشكلعمرانيامركزايثربصعملفقد

إليهايحتاجالتيوالخصائصالمقوماتكلتحملإسلامية

بهاقامالتيالعمرانيةالأعمالأولكانو.المسلمالمجتمع

أزواجهبيوتوبناء،الجامعالمسجدتشييدعثهممر،الرسول

عرضهمستطلاالمسجدمسقطكانوقد.منهالشرقإلى

الشمالإلىالجنوبمنوطولهم(03)حواليذراعا06

الشمالنحوالمسجدقبلةوتتجهم(35)حواشذراعا07

بارتفاعالحجرمنأسالحماتهشيدتوقد.المقدسبيتباتجاه

منبنيتفقدالجدرانمنالعلويةالأجزاءأما،أذرعثلاث

الخططويتكونتقريبا.أم75،بارتفاعاللبنالطوب

مكضوفوصحنللصلاةظلةمنللمسجدالداخلي

رواقبكلأروقةثلاثةعلىالصلاةظلةوتحتوي،والصفة

خشبيةجسوراتحملالتيالنخيلسواريمنأعمدةمشة

بالجريدالبدايةفيغطيالذيالمسجدلممقفتحمل

وفي.الطينمنطبقة-بعدفيما-إليهأضيفثم،والخوص

مظللرواقوهي،الصفةشيدتالجنوبيةالصحننهاية

إليها.والمهاجرونالمدينةفقراءليأويع!ىسر،الرسولأقامها

فيباب،أبوابثلاثةعلىالعمارةهذهفيالمسجداحتوى

عرفبمالغربيالجدارمنتصف!فيوبابالمسجد،مؤخرة

عرف"الشرقيالجدارمنتصىفيوباب،الرحمةبباب

.عثمانبابأوجبريلبباب

السنةمنشعبانمنعشرالخامسالثلاثاءيومفي

بيتباتجاه-الشمالمنالقبلةحولت،للهجرةالثاني!
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ذلكعنونتج،المكرمةمكةباتجاهالجنوبإلى-المقدس

بابوفتح،الجنوبيالجزءنحووأروقتهاالصلاةظلةتحويل

السنةوفى.الصحنمنالشرقيالشماليالجدأرفى

الرسولشرع،مباشرةخيبرغزوةبعد،الهجرةمنالسابعة

وقد.المسلمينعددلازديادنظراا!سسجدبتوممعةعدسط

الأرضبشراء،عنهاللهرضي،عفانبنعثمانتكفل

وسئلهاالتيوالشماليةالغربيةالجهتينمنبالمسجدألمحيطة

والشمالية.الغربيةا!تنمنالمسجد!سولالر!سول

(م05)ذراع001التوسعةبعدالمسجدمساحةوأصبحت

أسطواناتعددوزيد،عرضام(54)ذراعا09وطولأ

أروقةمنراوقكلفىتسئأسطواناتليصبحالمسجد

بالدورالتوسعةهذهبعدالمسجدأحيطوقد.الثلاثةالمسجد

اللهرضيالخطاببنعمرخلافةوفي.جهاتهجميعمن

،للهجرةعشرةاسسابعةالسنةفيالثالثةالتوسعةتمتعنه

،الغربجهةمنأذرع01الممسجدمساحةفيزيدحيث

زادتوقد.الشمالمنذراعا3.و،الجنوبمنومثلها

في،أربعةأروقتهعددوأصبح،%07بمقدارالمسجدمساحة

أبوابهعددوتضاعف،أسطوانةعشرةإحدىمنهاكل

هـ،92سنةتمتفقدالرابعةالتوسعةأما.أبوابأجصئمشة

تلكوشعملتعنه،اللهرضيعفانبنعثمانخلافةفي

بالكاملبناؤهوأعيد،3%0بمقدارمساحتهزيادةالتوسعة

بالأعمدةالنخي!!سواريواممتبدلت،المنقوشةبالحجارة

وطليالمستورد،الساجبخشبا!سحجدوغطي،الحجرية

عفانالنعثمانعمارةوتعد.بالجصالمسجدداخل

العمارةتطورمراحلمنمهمةمرحلةالنبويللمسجد

الكوفةإلىالمدينةمنالخلافةمركزانتقالقبلالإسلامية

لتحسنوتقنياتهالبناءموادتطورتحيث؟لدمشقومنها

بدورهانعكسالذيالإسلاميةللدولةالاقتصاديةالأوضاع

.الإسلامصدرفترةخلالالمدينةعمارةعلى

وكان،المكيبالحرمالراشدونالخلفاءعنيكذلك

الحرموسعمنأول-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

ممساحةبزيادةللهجرةعشرةالسابعةالسنةفيقامحيث

مساحتهاوضموهدمهابهالمحيطةالدورشراءبعدالحرم

بنعثمانزادهـ،26عاموفي.بالكعبةالمحيطأطصمحن

الدورمنعدداالثشرىحيثالحرممساحةمنعفان

قامثم،العتيقالبيتبهاووسعوهدمهابالحرمالمحيطة

الاروقةهذهوتعد،مظللةبأروقةوالمطافالكعبةبإحاطة

كثيريريحيثبمالإسلاميةالعمارةتاريخفيمهمةنقلة

الأروقةلظهورالبدايةكانتالحرمأروقةانالباحثينمن

المساجدعمارةفيواشعنطاقعلىواستخدأمها

العصر.هذاوحتىالأمويالعصربدايةمنذالإسلامية

نأإلاالراشمدين،والخلفاءالنبوةعصرأهميةورغم

فقدذلكورغم،ونادرةقليلةالمرحلةلتلكتعودالتيالاثار

هذهومن،المرحلةبتلكترتبطالتيالاثاربعضبقيت

للهجرةالثانيةالسنةفيشيدالذيجوأثامسجدالاثار؟

ويعد)الأحساء(بهجرعبدالقيسبنيحاضرةجواثابمدينة

مسجدبعدالجمعةصلاةبهتقاممسجدثافيالمعسجدهذا

مرعلىالمسجدتجديدتموقد،المنورةبالمدينةعليهررالرسول

قائمةالقبلةرواقمنأجزاءولازالت،الإسلاميةالعصمور

مرحلةإلىتعودالأجزاءهذهأنإلاالحاضر،الوقتحتى

مسجدغرارعلىأقيمالأولالمسجدإنحيثمتأخرة

عهدفيأنشئتالتيالمبكرةالمساجدومن.لجطالرسول

الرسولأمرالذيصنعاءفيالكبيرالمسجد،ووم!الرسول

المسجدشيدوقد.للهجرةالسادسةأسشةافيببنائهلجط

تتكونعمارتهوكانت،بالمدينةالرسولمسجدغرارعلى

فيأروقةثلاثةعلىتحتويالتىالصلاةوظلةصحنمن

مراتالجامعوسعوقدحجريا.عموداعشراثنامنهاكل

الوليدالأمويالخليفةعهدفيتمتالتيتلكأهمهاعديدة

بنمعاذالصحابىأقامالجند،مدينةوفي.عبدالملكبن

ويعد،للهجرةالسادسةالسنةفيالجندمسجدجبل

أولفيهأقيمتحيثالمبكرةالمساجدمنالجندمسجد

منيبقلمالعتيقالمسجدأنإلا،اليمنفىجمعةصلاة

خلالمراتعدةبناؤهأعيدحيثشيءالأولىعمارته

الختلفة.الإسلاميةالعصور

الإسلامصدرلعصرتعودالتىالإسلاميةالاثارومن

أبرزهاالحجاز،فيوجدتالعربيةالكتاباتمنمجموعة

بخطكتبتالتيسلعجبلكتاباتمجموعةوأهمها

وتظ!.المدنيالخطالعربيةالمصادرعليهتطلقمبكرعربي

وعمر،بكر،أبي:مثلالأممماءمنعدداالمجموعةهذه

الجهني،ومعقل،وميمون،حزمبنوعمارةمعاذ،بنوسعد

وعمربكرأبيمنكلأسماءوورود.طالبأبيبنوعلي

فىعنهماللهر!يمعاذبنوسعدطالبأبىبنوعلي

جعل-الخندقمو!منبالقربتقعأضيا-النصوصهذه

يؤرخهاوبالتاليالخندقغزوةبأحداثيربطهادارسها

تصلعربيةكتاباتأقدميجعلهامماللهجرةالخامسةللسنة

صنقموضعفيعثركذلك.الإسلامظهورفترةمنإلينا

على-المكرمةمكةمنبالقربالشاميةبوادي-الزرقاء

بنعبدالرحمنيخصللهجرةأربعينبسنةمؤرخنقش

فيالمؤرخةالنقوشأقدمالنقعشهذاويعد.العاصبنخالد

جودةناحيةمنالإسلاميةالنقوشوأهمالعربيةالجزيرة

وتطورها.كتابته

العربيةالمملكةفىالإسلاميةالآثارأبرزومن

بمنطقةالجندلبدومةالخطاببنعمرمسجدالسعودية
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الخطاببنعمرمسجد

منويعد،الجندلبدومة

فيالإسلاميةالآثارأبرز

السعودية.العربيةالمملكة

لماالمم!صةفىالاثاريةالمساجدأه!امنيعدالذيالجوف

بالمساجدحرتذمب!صةمعماريةخصائصمنيحمله

يمثلالذيتخطيطههمنالمسجدأهميةوتنبع.ال!ولى

بتخطهيطيذكرناحيثالمبكرةالمساجدلنمطالحشمرارية

،الإسلامصدرمرحلةفيالمدينةفي!ص!الرسولمسجد

تخطيطهنمطعلىمحافظهتهمنأهميتهتنبعكذأطى

ذاتنوعهامنالفريدةومئذنتهالتقليديةبنائهومواد

المئذنةنمطإنحيثبالأحجار،والمشيدةالمربعالشكل

الأمويةالمآذنطرازويماثلونادرا،فريدايعدوطرازها

قائمةمئذنةأقدمتعدالمئذنةهذهأنإلىإضافةالمبكرة

العربية.الجزيرةفي

منكمأ.حواليبعدعلىيمإلجارالجار.موقع

الجارميناءتاريخويعود.ينبعمنبالقربالرايسبلدة

عمرالثانيالخليفةوكان،الإسلاميالعصرتسبقلفترة

ميناءالجاراتخذمنأول-عنهاللهرضي-الخطاببن

المرسلةالغذائيةالمواديستقبلالميناءوكان،للمدينةرسميا

البحرموانئأهمالجارعدلذلك،المدينةإلىمصرمن

يتكون.الهجرةمنالأولىالخمسةأ!روناخلالالأحمر

سبالقر!الجارموقع

العربيةالمملكةفييمبع

منيعدكان،السعودية

الأحمرالبحرموائأهم

الححسةالقرونحلال

.الهجرةمنالأولى
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تقعالأثريةالتلالمنعددمنالجارفيالأثريالموقع

علىملامحهتظهرالذيالمدينةسورمحيطا؟اخل

أنهيعتقدمابقاياالبحرساحلعلىتظهركذلك،السطح

ثلاثمنسوربالمدينةويحيط.القديمالميناءأرصفة

ومنالبحر.علىمفتوحةالرابعةالجهةبينمافقط،جهات

معهاويشكلالميناءبأرصفةشصلالمدينةسورأنالمعتقد

فىتمتالتيالأعمالخلالومن.للمدينةكاملانخصينا

ماعصرلفتراتتعودأثريةطبقاتتحديدتمفقد،الموقع

علىعثركذلكالمبكر.الإسلاميوالعصرالإسلامةمبل

المبكرالإسلاميوالخزفالفخارأبرزهاأثريةاصاد

إلىالمكتشفةالموادهذهوتشيرالمستورد،الصينيالخزف

الموقعوأن،المبكرةالإسلاميةالفترةخلالازدهرالموقعان

.الهجريالخامسالقرنخلالاندثر

الرسمدينةمنالغربإلىضربةتقع.ضربةموقع

لإبلحمىضربةكانتوقدمنها.اكم06مسافة.على

رضىالخطاببنعمرحمىاتخذهامنوأول،الصدقة

عامرةمدينةإلىضربةتحولتالعباسىالعصروفي.عنهالله

الذيالججطريقعلىالرئيسيةالمحطاتأهمأ.أصبحت

الإسلاميةالمصادرأشارتوقد.المكرمةبمكةالبصرةيربط

فيأنهوذكرالعامر،سوقهاوذكرت،ضربةمدينةإلى

منأكثرأضيف،السوقإصلاحفيهاتمالشالمراتإحدى

الموقعيحتوي.الأخرىالسوقحوانيتإلىحانوتا"خانين

التيالمندثرةضربةمدينةبقاياعلىالمدينةهذهفيالأثري

فييقعوسدالابارمنوعددالمعماريةمنشآتهابعض-طهر

الحالي-وضعهفي-ضربةموقعإن.ضربةوادياسنتصف

نظراوتاريخهالموقعبأهميةتوحيلاأثريةتلالعن.كلبارة

الموسع.للحفرالموقع.لهاجة

قرماء.واديمنالشمالإلىعشمتقععشم.موقع

أعمالمنالذهبلتعدينموقعاكونهاعشماشتهرتقد،

الأولىالأربعةالقرونخلالصيتهاذاعوقد،المكرمة،كة

علىيقومالذيعشماقتصادساهموقد.الهجرة.ش

زادعامرةمدينةإلىوتحولهالموقعنموفيالذهباستخراج

منالأولىالخمسةالقرونخلالأحياؤهاواتسعت-عمرانها

القرننهايةمنبدءادورهايضمحلأنقبلالهجرة

ثمومن،العباسيةالخلافةلاحتضارنتيجةالهجريالخامس

هذاوكان.المغوليدهـعلى656مشةفي!سقوطها

فيالذهبتعدينصناعةتوقففيالأساسالعاملالحدث

ذلك.بعدالمدينةواندثار.كلشم

منشكونالتيالسكنيةالمدينةمنعشمموقعتحكون

وماالتعدينمناجمإلىإضافةبهاالمحيطةوالمقابر-حيين،

فيالعمرانيةالمنشآتتتميز.تصنيعمناطقمنبهاديىتبط

حيث،الأرضسطحعلىشاخصةغالبيتهابأنالموقع

الجنوبيالجزءفييقعالذيالجامعالمسجدبقاياتتضح

نصعلىالمسجدركامفيعثروقد.الأولالحيمنالغربي

وسطوفيهـ.441بسنةالمسجدبناءتاريخيحددكتابي

الحوانيتمنعددمنيتكونالذيالسوقيقوم،الحيهذا

الثانيالحىويقع.متسعشارعجانبىعلىتصطفالتي

وتختلف،السابقالحىغربجنوبم002مسافةعلى

منشاتهبقاياتظهرالذيالموقعمنومنشآتهالجزءهذاطبيعة

هذايوحيوربما،السابقالحييوازيلامتواضعبشكل

المشتغلينللعمالمخصصاكانالموقعمنالجزءهذابأن

تصنيع.منطقةربماأوبالتعدين

إلىكم04مسافةعلىعكاظسوقيقع.عكاظموقع

عكاظسوقارتبطوقد.الطائفمدينةمنالشرقيالشمال

ومنتداهمالعربأسواقأعظملكونهالعربيةبالذاكرة

دوراضمحلوقد.الإسلامقبيلالأولوالأدبىالثقافي

ومنتدىسوقمنوتحول،الإسلامبعدعكاظسوق

المبانيفيهشيدتصغيرتجاريسوقإلىموسمى

الخوارجأيديهـعلىا92سنةخربحتىوالحوانيت

التلالمنعددالعكاظالأثريالموقعيضم.الحرورية

بالإضافة،عكاظقصرعليهيقومالذيالتلأكبرهاالأثرية

منالقصرمخططيتكونصغيرا.تلاعشرينمنأكثرإلى

الجناحيحتويمنكسر،ممرعبرببعضهمايتصلانجناحين

منعددعليهايفتح،مستطيلةاستقبالقاعةعلىالرسمي

حجريةعقودالاستقبالقاعةويتوسط،الصغيرةالغرف

أنهيعتقدالذي،الثانيالجناحأما.السقفتحملكانت

التيالغرفمنعددمنفيتكونللنساء،مخصصاكان

.الشرقباتجاهتفتح

فخارمن،الموقعفىالمكتشفةالأثريةالموادتشير

يرجعاستخدامبمرحلتيمرالموقعأنإلىوزجا!،وخزف

سنةالسوقتخريبقبلالمبكرالإسلاميللعصرأقدمها

صينيوخزففخارفيمثلها،المتأخرةالمرحلةأماأهـ،92

أعيدالموقعأنيؤكدوهذا،عثمانيوخزفمتأخر

الطائف.فيالعثمانيالوجودخلالاستخدامه

منالممتدةالأمويالعصرمرحلةتمثل.الأمويالعصر

الجزيرةتاريخمنجدامهمةحضاريةهـفترةأ1432

عمرانيانشاطاالجزيرةحواضرشهدتحيث؟العربية

بدءاأميةبنيخلفاءوجههالذيالاهتمامنتيجةواقتصاديا

بشكلالجزيرةبحواضرعنىالذي،سفيانأبيبنبمعاوية

شهدتالعربيةالجزيرةفإنلذلكخصوصا،وبالحجازعام

العمرانىالتوسعفيتمثلونشاطاازدهاراالعصرهذافي

ومكة،المنورةالمدينةمقدمتها:فيويأتيللحواضر،

ومةودوهجر،،واليمامة،وبيشةوفيد،،والطائف،المكرمة

لجند،وا،ءوصنعا،ونجران،وجرشء،وتيما،لجندلا
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معاويةألشأهالخنقسد

فيبالمديةسعيالىأليابن

السعودية،العربيةالمملكة

لنائهبضخامةويتمير

وارتفاعههمدمشهودقة

الشاهق.

التجاريالتبادلحركةنشطتكذلك.والبدعوجواثا،

وعثر،الجار،:مث!الأحمرأجحراعلىالجزيرةموانئعبر

أجحريناوجزيرةوالعقير،،وأيلةوعينولاوالحوراء،،وجدة

العربي.الخليجساحلعلىوجميزة

ادواقعمنعددفيالحديثةالأثريةالأعمالأثبتت

اشبذةموقعففيبمالأمويأصلعصرتعودأثريةموادوجود

بقاياعنالموقعمنأحربياالجزءصىالحفرأعمالكشفت

أحباسي،اأحصراوبدايةالأمويالعصرلفترةتعودمعمارية

أطدي!االمدينةوتخطيطالمساكننمصأأظهرتحيث

باتساعتميزالذيالرئيسيالعباسىالموقععنيختلفان

عثروقد.المتسعةوالبيوتالمحصنةالقصوروظهورالمدينة

طبخقدورأبرزهاأمويةأثريةموادعلىالحفرمراحلفي

المرلحمومالفخاركسرمنوعددمضابمرماديفخارذات

كانتأنهايعتقدبيزنطةوفلوسأمويةودراهم،بالمغرة

السكةتعريبقب!!الأمويالعصربدايةفيمتداولة

.مروانبنالملكعبدعهدفيالإسلامية

فىالمواقعمنعددفيأمويةأثريةموادعلىعثركذلك

مواقعفيأمويفخاروجدحيث،الجزيرةغربشمال

موقعوفي،أملجمنبالقربوالحوراءالبدعفيالملقطة

الحطردقعلىالأخضرموقعوفي،ينبعجنوبالجار

الوجه.منالشرقإلىبداموقعوفي،تبوكجنوبالشامي

القصورمواقعفيالأمويالفخارمنكميةوجدتكما

المدينةواطليلئهـثممالالمندسةمنطقةفيالواقعةالإسلامية

أحصريناخلالبنيتالقصورتلكأنويعتقد.المنورة

الحكمبنلمروانأنالمصادروتذكر،والعباسيالأموي

قدالقصورتلكأنالمؤكدومن،المندسةواديفيقصرا

أمية.بنويستثمرهاكانكبيرةزراعيةبأملاكارتبطت

طولعلىوأنشأوأ،المنورةلالمدينةأميةبنواهتمكذلك

قصروأهمهاأشهرهاقصراعشرينمنأحصترالعقيقوادي

،سفيانأبيبنمعاويةاشتراهالذيالعاصبنسعيد

سلطانةقصرداخلباقيةالقصرهذاأطلالبقاياولاتزال

واجهاتهوزينتوالجصبالحجارةالقصرشيدوقد،بالمدينة

الجصية.باشخارفأرراخليةا

منكلفيالسدودبإنشاءمعاويةالخليفةآاكذلك

يسمىسدعنكشفالمدينةففي؟أطائفاروخيبرالمدينة

ستلسنةالبناءيؤرختأسيسيانصايحملالخنقسد

هوسفيانأبىبنمعاويةأنإلىويشير،للهجرةوخمسين

هندستهودقةبنائهبضخامةالسدويتميزالسد،هذاباني

متهدمة،السدمنكبيرةأجزاءأنورغم.الشاههتوارتفاعه

بعدوعلى.ودقتهالبناءطبيعةتعكعك!المتبقيةالأجزاءأنإلا

أكبريعدالذيالبنتسديوجدخيبرجنوبكم03

ويصل،م003حواليالسدطوليبلغخيبر،سدود

،أم.القاعدةعندجدارهوسمك،م03منأكثرارتفاعه

بنائهطبيعةأنإلاتأسيسيا،نقشايحمللاالسدأنورغم

بالمدينة-الخنقسدكبيرحدإلىتماثلالتي-همدستهودقة

.سفيانأبيبنمعاويةعهدفيبنيالسدهذاأنإلىتشير

أبيبنمعاويةشيدهالذي،الطائففيمميسدسدأما

كتبالذيالتأسيسيالنقع!ذلكإلىيشيركما،سفيان

يببإذ،الحجمصغيرسدفإنهاسمد،أحجارإحدىعلى

نأإلام،4جدارهوسمك،م8وارتفاعهم.58طوله

"سفيانأبىبنمعاويةبالخليفةارتباطهمنتنبعأهميته

فيزراعيةأراضىيمتلككانأنهالمصادرتدكرحيث
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يوسفبنالحجاجشيدهـ،73عاموفي.الطائفاشطقة

المكرمةمكةفىالمعيصمشسمالفيسدودثلاثةالثقفي

الرقعةوزيادةالجارفةالسيولمنمكةحمايةإلى*هدف

مكة.محيطفيالزراعية

فيلدهنرينشر،أم9ء.عامفيدوقرا.موقع

وقد،طريفمدينةمنبالقربأمويموقععناسعلومات

للاثارالعامةللإدارةالتابعالأثريالمسحفريق!متبع

دوقراهـموقعأ693عامالمنطقةزارالذيأسالمتاحف

مبنىلأطلالبقاياوجدحيث،طريفمدينةجنوبالواقع

منعددايضمخارجيسورمنيتكونمبكرإ!سلامى

المقابلةالغربيةالشماليةالواجهةفيتتركزالتيالغرف

منكسرالموبكللىأطلالفيعثروقد،المبنى.لدخل

خلالبنيالموقعأنإلىيشيرالذيالمميزالأمويالفخار

نأويعتقدالعصر.هذانهايةبعدوهجرالأمويالعصر

كانالمبنىوأن،الأمويةألاسترأحاتإحدىكانربماالموقع

فيالأمويةالقصورلهابنيتالتيتلكتماثلأغراضايخدم

.الشامابلاد

بعدعلىالوسقةجنوبالسرينتقع.السرينموقع

لإمارةالتابعةالحجازموانئمنوتعدمنها.تقريباأكم.

القرنبينالواقعةالفترةفيالسرينازدهرتوقد،ا!كة

فيالأثريالموقعيتكون.الهجريينالثامنوالقرنالثالث

المدينةبقاياتمثلومقبرتينأثريةتلالستةمنالسرين

قدمعالمهإنحيثبعد،يحددفلمالسرينميناءأما.السكنية

وعدمتعطلهبعدالبحرمياهغمرتهقديكونوربمااختفت

إلا،الأثريموقعهاوأهميةالسرينأهميةورغم.استخدامه

الموقي.تاريخعناللثامتنيطحفرأعمالفيهتجرلمالموقعان

الطوبأبرزهاعمرانيةظواهربعضالموقعسط!حعلىافيظهر

وكسر،الموقعمبانىبعضبهشيدتالذيالأحمرالآجر

الإسلامىوالخزفالفخاروبعضالمميز،العباسيالفخار

هيالموقعفيعليهاعثرالتيالأثريةالموادأبرزلكنالمتأخر،

بدقةتتميزوهي،السرينمقبرتابهاتزخرالتيالقبوراشواهد

أهممنتعدالتيوأطرهاالنباتيةوزخرفتها"كتابتها

العربية.الجزيرةمستوىعلىالكتابيةالمكتشفات

الأحمرالبحرساحلعلىعثرميناءيقععثر.موقع

حاضرةعثروكانت.جازانمدينةمنكم04مسافةعلى

الرالغالقرنفيوأصبحت،الأمويالعصرمنذ:اسلامية

سليمانويعد،السليمانيللمخلافعاصمةالهجري

لهذاعاصمةعثروامشمرت.الخلافهذاموحدالوفي

بدايةشهدالذيالهجريالسابعالقرنحتىالخلاف

فترةخلالعثرميناءويعدواندثارها.عثردوراضمحلال

مكنهاوهذا،الجنوبيةالأحمرالبحرموانئأهممنازدهاره

عبروالصينأسياشرقيوجنوببإفريقياالاتصال!ن

كذلكمينائها.عبرتتمكانتالتيالتجاريةالتبادلات

صناعة.ومركزللنقودسكدارعثرأصبحت

منمختلفةأماكنفيعثرموقعمنيسيرجزءحفر

أثريةمادة-محدودشهارغم-الحفائرأظوتوقد،الموقع

والأواني،الصينيوالخزف،العباسيالخزفمنضخمة

تحملالتيالصابونيالحجرمنالمصنوعةوالأدوات

،المسكوكاتمنعددعلىعثركذلك.مفرغةزخارف

دارسكمندنانيربخمسةالسعوديالنقدمؤسسةوتحتفظ

الذيالكبيرالدورإلىالمكتشفةالأثريةالمادةتؤكدعثر.

الجزيرةبينالتجاريالتبادلحركةفيعثربهتقومكانت

إفريقيا.وشرقوالصينآسياشرقيوجنوبالعربية

العصرخلالالعربيةالجزيرةشمهدتالعباسى.العصر

وازدهرأقاليمها،مختلففياستيطانيانشاطاالعباسى

العباسبنيخلفاءأولاهاالتيللعنايةنتيجةاقتصادها

هذهشهدتوقدخصوصا.وللحرمينعامبشكلللجزيرة

لكن.المهديخلافةفيالشريفينالحرمينتوسعةالمرحلة

إصلاحفىيتمثلالجزيرةفيالعباسيةالدولةمشاريعأعظم

منبدءاالمكرمةبمكةالكوفةيربطالذيالحجطريقوتعمير

بهاقامتالتيبالعمارةوانتهاء،السفاحالعباسأبيخلافة

هذهشملتوقدالرشيد.هارونالخليفةزوجزبيدةالسيدة

وإقامةورصفها،عقباتهوتسوية،الويقاتجاهتحديدالعمارة

والسدودالبركوبناءالابار،وحفروالقصور،الاستراحات

الأعلامالطريقجنباتعلىأقيمتكما.مسارهطولعلى

استقرارفىالطريقساهموقد.مسافاتهلتحديدوالأميال

التيالختلفةمحطاتهفيالعربيةالقبائلمنكبيرةأعداد

ا!اضر:!كوأبرزحواضر.إلىوجيزةمدةخلالتحولت

سليم،بنيومعدنوالحاجر،وسميراء،،والربذةفيد،

الربذةموقع!فيتمتالتيالحفرياتكشفتوقدوزرود.

والاحياءوالمساجدالقصورتحويمتسعةمدينةعن

م008حواليتبلغمساحةعلىالموقعيمتدحيث،المتعددة

المعماريةالمنشآتأظهرتكماعرضا،م05و.طولأ

مصاففيالربذةيضعوتقدماغنىالأثريةوالمعثورات

.الأخرىالعباسيةالمدن

العصرخلالالعربيةالجزيرةفيالتعدينيالنشاطيمثل

باستغلالالعبا!حيونعنيحيقاقتصادياتها،أبرزالعباسي

مناطقمعظمشمملواسعنطاقعلىالختلفةالمعادنخامات

ثلاثفيالتعدينيالعبا!سييننشاطتركزوقد.التعدين

الخور،:مواقعوشمل،الغربيالشمالفي،رئيسيةمناطق

بالقربواللقيطة،هرابوأمالعرجاء،ووادي،قرياتوأم

أهمها:المويلحمنبالقربالمواقعمنوعدذا،الوجهمن

وجشموالحجر،شار،وجبل،عاملوأمحفاير،وادي

،الأوجوقصيب،جيثوث:لمواقعبالإضافةخنصر،
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فياخعدينامواقعأمافقور.وأم،هدمأموتل،والمرمى

فتشمل:-المدينةمنالشرقإلى-العربيالدرعمنطقة

وال!صمالشمطاء،وموقع،والشماليةالجنوبيةالنقرةموقع

ومصينعة،وصبحة،ماوانوموقع،والشرقيالغربي

كلفىالوسطىالمنطقةفيالمواقعمنعددإلىبالإضافة

علىمواقعهاتشتم!!التىوظلموالقويعيةالدوأدمي:من

ملحهتإسلاميةمستوطناتوبقاياالتعدينوكهوفخنادق

الجرشأدواتبقاياتشم!!التيالمعادنتصنيعمناطقبها

أماكنمنبالقربووجدوالصهر.والتنقيةوالطحن

الجنوبوفي.التصنيعمخلفاتمنكبيرةكمياتالتصنيع

أضعدينامواقيمنعددعرفالعربيةالجزيرةمنالغربي

أحبلةا:مث!!وتبالةمنطقةفيالتعدينمواقعأبرزهاالعباسية

كشففقد،المحواةمنطقةفيأما،والمسحةوالمنازلوكتينة

خف.ووادي،الشوةوواديالدرين،:!طمواقعثلاثةعن

محوية،أهمها:المواقعمنعددسجلأجاحةامنطقةوفي

بيشةوتعد.العقية!ر،والمسوكة،والمنهل،أعسلماناوحولق

.الجريرةغربجنوبصىأضعدينامواقعأبرزمنوعشم

للدولةال!جيرالاهتماموكترتهاالمواقعهذهانتشارتؤكد

ومراكزالسكدورأمدتأضياالمعادنبهذهالعباسية

أسسكاللازمةالمعادنمنإليهتحتاجبماالعباسيةالصناعة

الختلفة.المعادنوصناعةالعملة

أ!ربيةاالجزيرةفيالاستيطانيالنشاطيقتصرولم

التعدينالحومواقعطرقعلىالعباسىالعصرخلال

االلأخرى،االاستيطانمراكزكذلكشملبل،فحمسب

أغرىامنحصبيرةأعدادظهورالمرحلةهذهشهدتحيث

.الجزيرةأقاليمكلفىانتشرتوالمدن

الساحلعلىالبحرينقلعةتقع.البحرينقلعةتل

وهذا،المنامةمدينةمنالغربإلىالبحرينلجزيرةالشمالي

عصورإلىيعودأثريتليغطيهاكبيرةمساحةالموقع

لهذاالشماليالسفحفتمكللىالإسسلامية،القلعةأما.قديمة

فيالدنماركيةالبعثةكشفتوقدالبحر.مواجهةفيالتل

المبنى،منالأوسطالجزءعنأم569-5591منالفترة

عاميالموقعحفرتالتيالفرنسيةالبعثةكشفتحينفي

الشماليالسورمنكبيرجزءعنأم7791-789

لينبنيتالقلعةأنإلىالمكتشفةالأثريةالمادةتشير.للقلعة

المبنىمسقطويعتمد.الهجريينوالخامسالرابعالقرنين

وهيالمحتلفة،المبنىوحداتعليهاتفتحمركزيةساحةعلى

المعروفةالمحصنةالأمويةاالقصورمخططاتذلكفيتمال

!ميطرةخلالكحصنالقلعةاممتحدمت.الشامبلادفي

العصورفيوتحولتالأحساء،إقليمعلىالقرامطة

منوخ!تهجرتحتىعامسكنإلىالمتأخرةالإسلامية

بعدمقبرةاتخذتثم،الهجريالسابعالقرنفيساكنيها

مسكوكاتعلىالحفرأعمالأثناءعثر.التاريخهذا

عهدفيمرةلأولاستخدمتالرصاصمنمصنوعة

إلىتعودصينيةمسكوكاتعلىعثركذلك،القرامطة

أسونكومملكة(للهجرةوالثانيالأول)القرنانتانجمملكة

كما(للهجرةوالخامسالرابع)القرنانوالجنوبيةأصشماليةا

لهذهيعودالذيالصينىالخزفمنمختلفةنماذجوجدت

اطرحلة.

العربيالخليجساحلعلىالعقيريقعالعقير.موقع

.الهفوفمنالشرقيالشمالإلىكم05بعدعلى

فرضةبأنهالحربيووصفهونجد،هجرميناءوالعقير

لبنيمنبراالعقيركانوقد.والبصرةوعمانالصين

الرابعالقرنينفيأصبحوقد.القيسعبدمنالرجاف

الأحساء.فىالقرامطةلدولةميناءالهجريينوالخامس

تمتدالأثريةالتلالمنعددمنالأثريالعقيرموقعيت!صن

التىالسكنيةالمنطقةبقاياأهمها2كم3تبلغمساحةعلى

إسلاميةفترةإلىتعودأنهاالسطحيةااللأتريةالموادتشير

مبنىأطلالفهوالموقعمنالثانيالجزءأما،ةمب!

المتفرقةالمبانيمنعددإلىإضافة،أبراجبهتحيطمحصن

المنشآتومن.رلحمميةمبانىأو،مساكنكانتربماالتي

الميناء،غربيقعالخانيسمىمبنىالقائمةالمعمارية

وكان،الموقعتاريخمنمتأخرةلمرحلةيعودأنهويعتقد

وخصصالبضائعفيهوتودع،الإداريالجانبيخدم

للسكنى.منهحزء

منالشرقإلىالمابياتموقعيوجد.المابياتموقع

المابياتوموقعمنها.تقريباكم02مسافةوعلىالعلامدينة

وادياسمعليهاغلباكتيالمشهورةقرحبمدينةيرتبط

نأالمقدسيويذكر.المبكرةالإسلاميةالعصورخلالالقرى

تجاراوأكثروأعمرأجلاليومبالحجازليمه!القرى"!وادي

قرنتهعلىمنيعحصنوعليها.م!صةبعدوخيراتوأموالأ

-!فالذيالمابياتموقععلىينطبقالوصفوهذا!لم.قلعة

معساحةكللىالمو!يمتد.شامخةقلعةالغربجهةمنبه

ضخمسوربالبلدةويحيط2،م006منأكثرتبلغكبيرة

التلالتنتشرالسورداخلوفي،بالموقعمحيطهةبقاياهتظهر

عاموفي.المعماريةومنشاتهاالمدينةأحياءتمثلالتيالأثرية

نتائجأظهرتوقد،الأثريالموقعمنجزءهـحفرأ404

بالطوبمشيدةكانتالتيالمدينةمساكنمنجانباالحفر

المزضف،بالاجرغرفهبعضوبلطت،المشويوالآجراللبن

الخزفمنأنماطاالمكتشفةالأثريةالمادةأظهرتوقد

العباسيالخزفمنخليطأنهعلىصنف!أرزياالإسلامي

البريقنوعمنهوالخزفذلكأنماطوأبرز،والفاطمي

ومسكوكاتزجاجيةصنجعلىعثركذلك.المعدني

حتىالممتدةالإسلاميةللفترةتعودالموادوهذه،مختلفة
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شهدتالتيالفترةوهي،الهجريالسادسالقرن؟هاية

.المابياتموقعؤهاية

الشماليالشاطئعلىالزبارةتقع.الزبارةموقع

بحواليالدوحةمدينةعنالموقعويبعدلقطر،الغربي

الإسلاميةالزبارةمدينةخرائببقاياالموقعيمثل.كما.اء

الجهةتفتحبينما،جهاتثلاثمنسوربهايحيطالتي

أجزاءالحفرأعمالكشفتوقدالبحر.علىالرابعة

المدينةسورمنكبيراجانباشملتالموقعمناختلفة

تتميزالتيالمدينةمنازلمنعددحفروكذلكأبراجها،،

العقودمثلالمعماريةالعناصربعضعلىواحتوائهاليسعتها

خلالمناتضح.برميليةقبواتتغطهاالتيأ-الغرف

منتمتدطويلةزمنيةلفترةالمشمرالموقعانالأثريةالمواد

عشرالرابعالقرنبدايةحتىالثانيالعباسىالعصر

واتعساعهالموقعحجمكبرخلالمنوشضمح.الهجري

الحواضرمنكانتالزبارةأناستخدامهفترة،طول

الحركةفيكبيربدورقامتوأنهاقطر،فىالمهمة

كبرمنهذاوشأكدالمراحلتلكإبانالخليجفيالتجارية

كيلومترين.منلأكثرسورهايمتدالتيالمدينة

الجزيرةتأثرت.المملوكىوالعصرالأيوبيالعصر

شهدتحيث؟العباسيةالدولةونهايةبغدادبسقوطالعربية

العربيةالجزيرةحواضرمنكبيرةأعداداندثارالفترة"دذه

هجرتفقد؟العربيةللجزيرةالاقتصاديالوضعأتردي

،النشاطهذاعلىقامتالتىوالمدنالتعدينصاكز5

هذامنينجولمعليها.تقومالتيوالمدنالأسواقاندثرت،

مسارعلىالواقعةالمدنوتلكالحجازمدنسوىانوضع

.الجزيرةجنوبمدنوبعضوالمصريةالشاميةالحج،لرق

السلاطينعنيوالمملوكيالأيوبىالعصرينوخلال

شهدالذيالمصريالحجوبطريقالشريفين/الحرمين

طولهعلىشيدتحيث،المرحلةهذهخلالكبيرااهتماما

الأيوبيالملكشيدهاالتيالمعظمكبركة،والبركالابار

وتعدهـ.161سنةالعادلالملكبنعيسىالدين!شرف

أعادثم،قلاوونبنمحمدالسلطانبناهاالتيالأزلمةنلعة

المنشآتأبرزهـ،619سنةالغوريقانصوهالسلطانليشاءها

وآبارالبدعلبركةإضافة،الطريقعلىالمملوكيةالمعمارية

.قلاوونبنمحمدالسلطانشيدهاالتيالمويلح

التيالعثمانيةالمعماريةالاثارتمثل.المتأخرةالعصور

الخلفاتأبرزالفترةهذهخلالالعربيةالجزيرةفى،ضيدت

الشاممط،الحجعطريقبإصلا!العثمانيونعنيفقدبمأجاقيةا

والحصونالقلاعمنكبيراعددامسارهطولعلىشيدوا،

وزرودوالحجر،،حاجوذات،والمعظم،تبوك:قلاعأهمها

معظمفيوالابارالبركمنكبيرعددإلىرالإضافة

اهتماماالمصريالحجطريقلقيكذلك.الدربهـحطات

السعودية.العربيةالمملكةفيبالعلاالمابياتموقع

القلاعمنأعدادالطريقعلىوبنيت،العثمانيةالخلافةمن

فيوالابارللبركبالإضافةوالزريبالمويلح،قلعةأبرزها:

وفى.نبطوواديعنتر،ووادي،والوجه،البدع:منكل

العثمانيةالاثارمنومسجدهاإبرأهيمقلعةتعدالأحساء

العربية.الجزيرةمستوىعلىالمهمة

هذهشهدتإليها،المشارالاثارتلكجانبوإلى

مناطقفيوالحواضرالمدنمنكبيرعددازدهارالمرحلة

العربيةالمملكةوسطشهدحيثالختلفة،العربيةالجزيرة

معتزامنتالتيالمسورةالمدنمنعددظهورالسعودية

تلكأهمالدرعيةتعدحيثالأولىالسعوديةالدولةبداية

(.حويةالقطةالسعوديةالعربيةالمملكةفيبالدرعيةطريفحي
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بالوجه.المويلحقلعة

نمودخاتعدأجوماالشاخصةالدرعيةآثارفإنلذلك،المدن

.المتأخرةالعربيةالجزيرةلمدنفريدا

الخليجعساحلعلىالدريحانيةتقعالدريحانية.موقع

وشحثل.الخيمةرأسفيالمعمورةحيطرفعلىالعربي

ساحلعلىالممتدةالأثريةالتلالمنلمحلسلةفيالموقع

ثلاثةالموبإلىويقسم.م052وعرضكم5بطولالبحر

منالغربيةالجنوبيةالجهةفيالدريحانية؟الأولأجزاء:

يقعالذيوالمطافمنه،الأوسطالجزءفيوالندودالمو!ما

فيحفرأعمالأجريتوقد.الشرقيالشماليالوففي

تلانحفرالجنوبيةالجهةففي،الموقعمنأماكنثلاثة

،مستوياتبثلاثةحددتمختلفةطبقاتنتائجهاأظهرت

،والخزفأغخار،امثل:أثريةموادعلىعثرحيث

الشرقيالش!اليالجزءفينفذتالتيالحفريةأما.والزجاج

منمشيدةغرفثلاثمنمكونمبنىعنكشفتفقد

داخلوعثر،البحريةوالأصدافبالكلسالممزوجالطين

نوعمنصينىوخرفمسكوكاتعلىالغرفهذه

الحفرياتتلكنتائجأظهرتوقد.والسيلادونأجورسلينا

أكدتحيث؟واحدةحضاريةلفترةيعودالموقعأن

تعودالموقعفىالاستيطانبدايةأنالمكتشفةالمسكوكات

التبادلاتفىدوراالميناءأدىحيثالهحريالعاشرللقرن

والصينالعربيالخليجفىالتجاريةالمراكزلينالتجارية

آسيا.شرقيوجنو!

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

العربية.الجزيرةدولمندولةلكلالتاريخيةاببذةانظر:

أيصا:وانظر

المورةالمديةالإسلاميةالآتار

المكرمةمكةعلمالآتار،

الموضوعصرعنا

العرليةالجزيرةفيالآثاريالبحثتاريخ-أ

السعوديةالعريةالمم!صة-أ

اليم!يةالعرديةالحمهورية-!

عمارسلطحة!-

المتحدةالعرليةالإمارات

والمستوطناتالاستيطانتراتأهم-2

القديمةالحجريةأعصورا-أ

هيليحصارة-ب

المارأمحصارة!-

دلمولىحضارة

مدينحضارةهـ-

و-شموة

لإسلاميةالآثارا-3

لإسلاماصدر

الأمويلعصرا-!

سىلعباالعصرا!-

المملوكياحصرواالأيولياا!صرا

المتأخرةالعصورهـ-

قطردولةهـ-

البحري!دولةو

الكويتدولةز

ز-رميلة

خ-تيماء

صالحمدائنط

اغاواي

تاخ-ك
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والشجيراتالأشجارمجموعةعلىيطلقاسمالموالح

البرتقالالموالحومن.الفيجنفصيلةإلىتنتميالتي

يضمالذي،واليوسفيوالليمونفروت،-الجريب

ويوسفي(،المهجناليوسفيمن)ضربالكلمنتينيس

(،فروتوالجريبالمندرين)هجينوالطخجال"ساتزوماس

وفاكهةالحمضيوالليمونالمروالبرتقالالذهبيأ-البرتقال

والبيرجاموت.الهنديوالليمون)الأترجة(السيترون

الهندمنمناطقفيتلقائياالموالحأشجاروتنمو

أشجارزرعمنأولالصينيونوكاناسيا.شرقيجنوب،

الأشجارتلكوتزرع.سنة4).00منأكثرمنذالموالح

علىللحصول،العالممنأخرىمناطقفيالشجيراتأ

الشكل.جذابةولكنها،أشواكالموالحولأشجارب!ارها.

أزهارهاأما،ومدببةلامعةأوراقذاتخضراءهى،

أوأخضرلونهايكونالناضجةالموالحوثمار.ة!طرية

نوعإلىتنتميالموالحوجميع.برتقاليأحمرإلىأصفر

الموا!وتشمو.الهسبريديومالعلماءعليهايطلقالثماركأ5

لهانموأفضليكونحيثنوعابمدافئةأجواءفي-جميعها

تنمووبينما.رياحصقئأوفيهاليسالتيالأماكنةي

فيأفضلثماراتعطيفإنها،المداريةالمناطقفي-جميعها

علىتحتويحيثمفيدغذأءوالموالحقليلا.أبردأجواء

عادةفالموالح.والمعادنالفيتاميناتمنكبيرةكميات

ليظلوايومياالناسيحتاجهالذيجبالفيتامينغنيةصاتكون5

أصحاء.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الليمونالحامضالتانجورالأترج

الأحضرالليمودالتنغرينابرتقالا

الحمضيالليمودفروتالجريبالذهبىابرتقالا

ليوسفياالطجالنبات،ابيرجاموتا

خطوطخلفتعملالمدنيينمنجماعةالموالون

علىالخصمقبضةمنليضعفوا،الحروبأثناءالأعداء

فهم.ببلادهمالخاصةالحربيةالعملياتولمساندة،أرضهم

لحركاتوالتعطيلوالتخريبالاستطلاعبعملياتليتمومون

إلىينتمونلاالموالونوهؤلاء.استطاعتهمقدرأعدوا

عسكريقائدإمرةتحتيعملونلكنهم،النظاميالجيمق

نظامية.عسكريةقوةأوامرينفذونأو،هـختص

السرية.الحركةبمالعصاباتحربأيضا:انظر

خلالهامنتمرمطاراتأوموانئالحر؟الموالن

الحرةوالموانئ.ضرائبأوجماركفرضالبضابدون

وصناعاتالمساندةالصناعاتمنكبيرةأعداداتبحذب

.لخدماتا

مطارحولحرةمنطقةاقيمتأيرلنداجمهوريةوفي

منتعش.تجاريمركزإلىتطورتوقدام479عامشانون

حرميناءإقامةاعلن،مانأوفآيلجزيرةوفى

موانئلتكونمواقعلممتةبريطانياأعلنتوقد.أم839عام

وبرمنجهامبلفاستهيالمواقعوهذه،أم849عامحرة

وتستورد.وساوثامبتونوبرستويكوليفربولوكاردف

السوقخارجمنالبضائعالحرةالموانئهذهفىالشركات

للتصديركاملةمنتجاتشكلعلىوتجمعهاالمشتركة

أيضا.المشتركةالسوقخارج

الجنوبىالشاطئعدىتقعمدنالخمسةالموالئ

بطاقمهاحرةسفنتقدمكانتحيثلإنجلترا،الشرقى

ذلكومقابلسنويا.يوماعشرخمسةلمدةأجربلاللملك

عاموبحلول.الامتيازاتبعضعلىتحصلالموانئكانت

خمسةهناككانالنورمندي،الفتحبعدأي،ام001

وهيستنجزوهايثورومنيوساندويتشدوفرفيموانئ

الخمسة.الموانئباسممعروفة

وميناءرايميناءالموانئتلكإلىأضيفقليلوبعد

الموانئاكتسبتوكلما.موانئلتصئسبعةوينتشلسي

فيبالمشاركةلهاالمسموحالموانئعددقلونجاحا،ثروة

الأولى.الخمسةالموانئبهاتتمتعكانتالتيالامتيازات

عشر.السادسالقرنمنتصففيميناء32هناكوكان

المرافئلأن،متتاليةسنواتفيالخمسةالموانئانهارتوقد

التراخيصعنفتنازلت،طينيةبرواسبسدتمعظمهافي

،ام835عاموفيام،685عامالسفناستئجاروعقود

قيمتعيينتموقدلها.الممنوحةالامتيازاتجميعفقدت

.أم268عاممنذالخمسةالموانئعلى(مراقب)أي

الخمسة،الموانئعلىالقيماللوردلقبومازال

إليزابيث،الملكةعينتوقدشرفيا.منصبابوصفهموجودا

.أم789عامالمنصبهذافي(الأم)الملكة

.جاي،موباسانديان!:.ديجاي،موباسان

أم(.799-1)039سيكوسيسيموبوتو،

الديمقراطيةالكونغوجمهوريةسابقا،زائيرجمهوريةرئيس

.أم799وأم659عاميبينإفريقياوسطفى،الحالية

البلجيكيةالمستعمرة-الديمقراطيةالكونغوأصبحتوقد

دولة-البلجيكيالكونغوتسمىكانتالتيالسابقة

الكونغوباسمالدولةواحتفظت.أم069عاممستقلة

.أم719عامحتى

بهاحتفظواحد،سياسيحزبعهدهعلىوكان

الجيشعلىموبوتوسيطركما.الرئيصسياساتلمساندة
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بأنهمنتقدوهويدعيأيضا.

شخصيةثروةعلىحصل

زائيركانتبينما،هائلة

علىوتوشكالفقر،تواجه

زائيرعدتوقدالإفلالر.

حليفاموبوتو،برئاسة

عاموفي.المتحدةللولايات

موبوتوأعلنام،099

سيكوسيسيموبوتوللإصلاحاتخططا

لهذهووفقا،الحكومية

تقدم،معارضةأحزاببتشكيلسمحفإنه،الخطط

.أم199عامإجراؤهاتمالتيللانتخاباتمرضعحوها

جيمشفىوخدم،الصغيرةليسالاقريةفيموبوتوولد

مأ949عامىبينالفترةفىالبلجيكىالمستعمرات

يوليوصىبلادهجيع!أركانأ!يئةوأصئرئيسا.أم569و

بدأتأنلعدسبتمبرفيالحكمعلىواستولى.أم069

إلىأصسلطةابإعادةموبوتوقام.المدنيينالزعماءبينالمنازعات

تمردحركاتوبدأت.أم619فبرايرفيالمدنيالح!صم

استولىأم659نوفمبروفي.ام649عامزائيرفييسارية

للجمهورية.رئيساوأصبح،أخرىمرةالحكمعلىموبوتو

بتزويدأخرىغربيةودولالمتحدةالولاياتقامت

جهودهأثناء،والماليةوالفنيةالعسكريةبالمساعداتموبوتو

السلطة.علىللاستيلاء

موبوتو.ديزيريجوزيفالأصليموبوتواسمكان

وقتقب!!،أم729عامسي!صسيسىموبوتواسمواتخذ

الأسماءذويالزائريينلكافةأمراإصدارهمنقصير

،ام799يونيووفى.إفريقيةأسماءباتخاذ،الأوروبية

كنشاساكابيلالورانبقيادةالمعارضةقواتاجتاحت

اسمعليهاأطلقالتيللبلادرئيسانفسهوأعلن،العاصمة

،المغربإلىموبوتوهرب.الديمقراطيةالكونغوجمهورية

.عضالبمرضمتأثراالعامنفسفيهناكوتوفى

.هرمان،ملفيل:أنظر.ديك-موبي

ال!مريكية،ألاباماولايةمدنكبرياتثانيةصليل

سكانهاتعداديبلغالوحيد.البحريوميناؤها

الحضريةالمنطقةسكانبينما،أنسمة.27869

برمنجهاممدينةس!!انعددويزيد،نسمة476)239

تعدكما،موبيلسكانعلىألاباما،مدنبينمنفقط،

المدينةوتقع.المتحدةالولاياتفيالموانئأنشطأحدموبيل

الواقع،موبيلخليجفىالنهريصبحيث،موبيلنهرعلى

الم!سسيك.خليجشممالكم05بعدعلى

مكتشفأسسهاوقدالبلاد،مدنأقدمإحدىوموبيل

مدينةموبيلوتسمى.ام207عامكندي-فرنسي

ستلسيطرةخضعتلأنهاوذلك،الستةالأعلام

خلالوأسبانياوبريطانيافرنساحكمتهافقد،حكومات

وجمهورية،المتحدةالولاياترفعتثمعشر.الثامنالقرن

فالولايات،الأمريكيةالكونفدراليةوالولاياتألاباما

.هناكأعلامها،أخرىمرةالمتحدة

مساحتهارقعةوتحتل،موبيلنهرغربيتقع.المدينة

المنطقةوتمتد.موبيلمقاطعةعاصمةوهي2،كم368

تحتلحيثمعا،وموبيلبالدوينمقاطعتيلتشملالحضرية

2.كم9765قدرهامساحة

43منالمكون،ناشيونالفيرستمصرفومبنى

مبنىويحتل.موبيلوسطفىمبنىأعلىهوطابقا،

رقعة،للبلديةالتاب!ن،والمسرحالعامةالاجتماعات

مجفوكان.المدينةوسطفيهكتاراتخمسةمساحتها

الماضي.فيجويةقاعدةالصناعيبروكلي

المولد،أمريكيوموبيلس!صانمن%89وحوألي

فيالحكوميةوتتئالمدارسالسود.منثلثهموحوالى

جهازأكبروهو،التعليميموبيلمقاطعةلجهازموبيل

مدرسة05حواليللجهازوتتبعألاباما.فيتعليمى

ويبا،ثانويةمدرسةاوه،متوسطةمدرلممة2.و،ابتدائية

00682.منأكثربهاالملشحقينأططلابالكليالعدد

مقراموبيلوتشكل.خاصةمدارسأيضاوتوجد.طالب

ألاباما.جنوبوجامعةهيلممبرجوكلية،موبيللكلية

،تلفازيإرسالمحطاتستموبيلبمدينةتوجد

بريسهما:يوميتانوصحيفتان،إذاعيإرسالمحطةأوء

إلىإضافة،فروعخمسةالعامةموبيلولم!ضبةريجستر.و

المتنقلة.المكتبة

أوبراوفرقةسيمفونيةأوركسترافرقةموبي!!وفي

التابعينوالمسر!،،العامةالاجتماعاتقاعةوتقدم.صغيرة

،الصغيراتأمريكاآنساتبرنامجمثل،برامجعدةللبلدية

للسيركوعروضا،السلةكرةفيومباريات،للباليهوعروضا

تاريخعلىالمحافظةجمعيةتزالوما.للخيولواستعراضات

بحالتهاعديدةببيوتتحتفظأخرىومجموعاتموبيل

مجموعةأنكماعشر.التاسعالقرنفيعليهاكانتالتى

سفنحديقةفيمعروضة،التاريخيةالطائراتمنمتنوعة

وتضم.موبيلخليجطولعلىالموجودةالعامةالحرب

فيشاركتالتيألاباماالأمريكيةالغواصةالعامةالحديقة

وغواصةأم(،459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

ملعبفإنذلك،جانبوإلى.درمالثانيةالعالميةالحرب

يستضيف،موبيلبمدينةالتذكاري.لادفإيرنمست

أمهرفرقبينالأمريكيةالقدمكرةفيالسنويةالمنافسات
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موبيل.لمدينةالوسوالممطقةعلى(،الصورة)وسطناشيولالفيرمتمصرفمبنىيطل.موليللهرعلىيقعالمتحدةبالولاياترئيسيميناءاثوبيل

الواقعةبيلينجرأتحدأئقوتعرض.الجامعيةالكلياتعبيلا

مختلفمنوأشمجاراوشجيراتأزهارا،المدينةجنوب

وضواحيهاموبيلفيعديدةطرقوتشكل.الجنوبأنحاء

منالالافتزهرحيث،كمء6البالطولهأزاليالمممر

ربيع.كلالأزاليةالنباتات

وعلى،التصنيععلىموبيلأقتصاديعتمدالاقتصاد.

الشحن.وعلى،الفيدراليةوالحكومةالولايةحكومةتشغيل

صناعاتهاأكبروتنتج.مصنع002منأكتربالمدينةأ.يوجد

وتشمل.الورقلصناعةالمستخدمالأشجارولب،الورق

والمواد،والإسمنتالخابز،منتجاتالأخرىالمنتجات

البحرية،والإمدادات،والأثاث،والأقمشة،الكيميائية

والأطعمةالمكرر،والزيت،الصناعيوالحرير،الدهان11

هما،المدينةفيالرئيسيينالحكوميينالخدمينأنكما.البحرية

الامريكي.السواحلوحرس،الأمريكيالمهندسين/صلاح

الولاياتجنوبيفيالموانئأنشطأحدموبيلميناءيعد

،الحجريالفحممنكبيرةكمياتبالميناءوتمر.المتحدة

.الغاباتومنتجات،البتروليةوالمنتجاتالحديد،خامأ

التيالسفنوصيانةباصلاحبالميناءالسفنأحواضيقومأ

تينيسي-فئثرأم،859عاموفيالميناء.-خدم

منكم62لم...حوالطإدىموبيلمرفأالمائيجومبيجبى

الممرهذاويصل.للملاحةالصالحةالداخليةالمائيةالممرات

وتومبيجبي.تينيسينهريامين

سككخمسموبيلفىالشحنبخدماتوتقوم

أيةتتوقفولا.شمحنشركة06منوأكثر،حديدية

،كثيرةحافلاتخطوطأنإلا،بالمدينةركابشطارات

نقلمجالفيالمدينةتخدمبواخرمؤسسة013وحوالى

موبيلمطار،الجويةالخطوطشركاتوتستخدم.الركاب

تستوعبأنفاقثلاثةوتوجد.المدينةطرففيالواقعالمحلى

موبيل.نهرتحتالمرورحركة

عمدةمنموبيلفيالحكمنظاميتكون.الحكمنظام

المجلسوأعضاءالعمدةبانتخابالناخبونويقوم.ومجلص

علىموبيلوتحصل.لشواتأربعمدةللعمل،السبعة

والعقارات،الرخصعلىالضرائبمنعائداتهامعظم

.والمبيعات

المكتشفبينفيل،دوسيورأسه!.تاريخيةنبذة

قلعةأم،207عامموبيللادولويسالكندي-الفرنسى

وفى.المجاورينالهنودعلىللسيطرةتجاريامركزابوصفها

علىالمستعمرةنهريةفيضاناتأجبرت،أم171عام

لموبيل.الحاليالموقعإلىكم43لمسافةجنوباالانتقال

حرببعدأم،763لبريطانياموبيلعنفرنساتنازلت

وانتزعت.أم763و1756عاميالسئبينالسنوات

الولاياتعليهااستولتثم،أم078عامموبيلأسبانيا

فىمدينةبوصفهاموبيلوظهرت.ام813عامالمتحدة

.ام981سنة

-0917)فيردناندأوغست،موبيوس

مؤسسميأحديعد،ألمانيورياضياتفلكعالمأم(.868

يعالجالذيالهندسةعلمفرعوهوالطوبولوجيا،علم

إلىوماالمطأوبالانحناءتتغيرلاالتيالأشمكالخواص

الكرويوالجسمالمكعبيعتبرالطوبولوجياوفي.ذلك



لطشر،سبيومو853

منمسهماواحدكلتشكي!!يمكنلأنهوذلكمتماثل!ت،

كعكةتشويهيمكن،المثالسبيلوعلى.بتشويههالآخر

منهاواحدةكلتشكلبحيثوإبرةجراموفونوأسطوانة

احخشافاتأحدموبيوسشريطوكان.الأخرىبشكل

شريط.،موبيوس:انظرموبيوس

.كيبزجبجامعةوالتحهتشولبفورتا،فيموبيوسولد

زاستمر.بالجامعةأغلكاأحلبمأستاذاعينم5181عاموفي

أضدريس.بافيهاعم!!التيأغترةاطوالبالجامعة

الهندسة.:أيضاانظر

)عتمدة(أنشوطةموبيوسشرلط.شريط،موييوس

،موبيوسشريطصعويمكنك.جدكةنصفلها،متصلة

0518)أجه(طرفيهأحدوقلبمستطيلورتشريطبأخذ

الجالب!ت،ثنائيكاناكشريطأنمنوبالرغ!ا.الطرفينوضم

أ،ذأكولمراحعةواحد.جانبلهموبيوسشريطأنإلا

أصقطةاإلىتصلأنإلىأحشريطاوسعطأسفلخطبرسما

صا،حوا!يمرالحصأأنت!ضشف!وسوفمنها.بدأتالتي

موبيوسأصثريصأفإدمماث!!،نحووعلى.الشريطجانبي

فإنك،حاففطولعلىأصبعكمررتفإذا.واحدةحافة

الحافةحولمروركبعدانطلاقكلقصهآإشىمعتعود

الخططولعلىبزئنإلىاكضري!أقطعتوإذابأكملها.

أعاأممن،واحدةأنشوطةسيبقىشإنه،رسمتهأسذيا

شيردنادأوغعستباسمموبيوسشريصأسميوقد.جانبان

أواسطفياكتشفهالذيالألمانيالرياضياتعالما،موديوس

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

.الرياضياتفيردناد،أوغست،موبيوسانظر:

=!

يضماواحدةرمرةتلوىالورثم!قطكعةصيشكلموبيوسشريط

شقط.واحدسطح3!مونيونشرجصأرطرداها.

!انتالطيور،منمنقرضانوعا13منواحداووة

فيالجنوبيةشالجزيرةالعتمماليةالجزيرةفيقديماتعيش

كانحيث،الحجمفيالموةطيورتفاوتت.نيوزيلندا

طوأ!بلغبينماال!جير،ميالررا!ديكاافيبعضها

ولذاالأجنحةعديمةالمودطيور!اممتوأمتار.ثلاثةبعضها

أغواكهباتقتات!انتو.أ!يراناعلىقادرةغيركانتفقد

طويلة،وأعنات،صغيرةرؤوسولهاالشجر،وأوراق

مكتمزة.وسيقان

ل!*ضض

كور!كا!ص!يرحص7يرس
7-كاى؟/!ص؟لم!لم؟3

س--!!!بر/لموكا/!ص---

--ء!!رلمح!لمجركنز!م!حير!ير

-*!ؤكا؟شت**".ةهـ-!لأح

ء*ت

طيورسعضوكاتما.حدإلىالسعامةيمتسهشارممقرىطا!الموة

.الميلاديعشراضامناالقردحتىليوريلحدايتعي!ص!اصعيرداالحرة

وصلعندمانيوزيلندا،فيتعيع!الموةطيوركانت

،الأعراقمتعددو،البشرةسمرقوموه!،الماووريون

المحتملومن.عامألفمنيقربمامنذالبلاد،شيا!شقروا

غاباتفىالموةطيورموطنوتخريبالصيد،ي!صنأن

مئاتعدةبعدانقراضهاإلىأدياقد،المنخفضةالأراضيا

تنتمي،الصغيرةالموةطيورأنواعبعضكادر.أصسخينامن

الحياةقيدعلىبقيتحيثالحنوبية،الجزيرةلجبالأصلا

.الميلاديعشرأصامناالقرنحتىهناك

الشخصينتقلحيثبارئها،إلىالروخخروخالموت

منيبعثأيبمقيامتهتقومثمبرزخيةحياةإلىذلكبعد

إلىثمسبحانهاللهمنبرحمةأعمالهعلىليحاممبجديد

فيالدنيافإنللموتالنوةلهذهوتعميقاأخار.اإلىأوالجنة

حيثالاخرةإلىموصلطريقأومعبرهيإنماالإسلامنظر

الحيوانلهيالآخرةالداروإن):تعالىقالأجقاء.واالخلود

بمالحياةنهايةأيضاوالموت4.6:الع!سبوت!ل!يعلمونكانوالو

الخلو!تىهوالإنسانولكن،الموتدهايتهحيشيءفكل

ويتخيله.الموتيدركأنيستطيعالذيالوحيد

يتجنبواأنويحاولونالموتاجشراامعفمأيخشى

.بالآخرةالإنسانيذكرفيهالتفكيرأنمعفيهالتفكير

منخو!وأدويتهالطبإلىالناسمنكثيريلجأ

.الموتمعنىفهموالفقهاءالفلاسفةحاولقديماو.الموت
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عننتجالبشريالتقدممنكثيراأنالدارسينبعضويعتقد

للقضاءومحاولةالموتأسبابعلىللتغلبالبشريةالجهود

السببمعرفةتطورعلىيتوقفلاالموتلكن،المرضعلى

.روافدهمعالجةأو

والاخرةممر،دارالدنيابأنأخبروتعالىتباركفالحق

اللهوإرادةالمؤمنوعملوالنار،الجنةفيهامقردارهي

فوائتعلىيحزنلاوالمؤمنأيهما.المرءدخولفيسببان

نأيؤمنلأنهلها،حسابايعملولا،المعيشةوآلياتالحياة

القرارهيعندهفالدنياالمؤمنكيرأماأخروئا،عوضاهناك

فيها.ويبالغدنياهيبنيلذا،والاخرةالأولىوهي

أنواعثلاثةالعلماءلاحظ.للموتالطبيةالأوجه

لنخر،وا،الفيزيولوجيالبلى:هيالأنواعوهذه.للموت

.الجسديوالموت

الخلاياوتجددموتامشمرارهوالفيزيولوجيوالبلى

فإنالعصبيةالخلايافباستثناء.الحياةأثناءحدهعلىكل

سبيلوعلى.ثابتبمعدلتحددهايستمرالكائنخلاياكل

الخلايالأنالسطحتحتالجديدةالجلدخلاياتتكون،المثال

.وتزولتموتالقديمة

فأثناء.كلهالعضوحتىأوالأنسجةموتالنخرويعني

وصولهالدمتجلطيوقف،المثالسبيلعلى،القلبيةالنوبة

الكائنلكنرالمتأثر،الجزءفيموت،القلبمنجزءالى

شسديدا.التلفيكنل!اماالحياةفييستمرالحي

الكائن.فىالحياةعملياتكلنهايةالجسديوالموت

ميتايعتبرقدالعملعنور"ئئاهقلبهيتوقفالذيفالشخص

حدثقديكونلاربماالجسديالموتولكنسريريا،

وقد.دقائقلعدةالحياةفيتستمرالمنفردةالخلايالأنبعد؟

القلبعاودإذاأخرىمرةالحياةإلىالشخصيعود

منحاجتهاالخلاياوأعطيت،ثانيةمرةالمحملزالرئتان

-الدماغخلاياتبدأدقائقثلاثحواليوبعد.الأكسجين

وغالباالموتفي-الأكسجينلنقصحسامميةالأكثرو!

الحياةإعادةوتستحيل،الحالفيالإنسانموتلمجبعهاا!ا

كذلكالأخرىالجسمخلاياتبداوتدريجيا.جسدهإلى

التيوالجلدوالشعرالعظمخلايايموتماوآخر.الموتفي

.ساعاتلعدةالنموفيتستمراصد

درجةفتنخفضبمالموتبعدالتغيراتمنكثيروتحدت

وتنقبض.المحيطةالحرارةدرجةلتماث!!ببطءالجسمحرارة

الذيالدمويستقرالرمبر.بالتيبسيسمىفيمالعضلات

الأجزاءبلونارجوانيأحمرلونإلىويستحيلدورانهضوقف

الحيةوالكائناتالب!ضيرياتنموالنهايةوفى،الجسممنلسفلى

التحلل.وتسببالجثةعلىالأخرىالدقيقة

يتوقفالذيالشخصيعتبرعرفيا،طبيا.الموتتعريف

يتسببالأياماهذهوفيميتا.القلبوضرباتالتنفس.!نده

بوسائلوالرئتينالقلبعملاستمراريةفيأحياناالأطباء

التنفستعيدأنتستطيعمختلفةأجهزةوهناك.اصطخاعية

تطورأدىوقد.المريضدماغتلفعندحتىالقلبوضربات

جديدتعريفإلىالحياةعلىالمساعدةالأجهزةهذهمثل

موتنحددأنونستيم.الدماغجذعموتيسمىللموت

تؤكدالتي،الطبيةالاختباراتتكراربعدفقطالدماغجذع

الاجهزةتسحبوعندئذ،بعد.يعمليعدلمالدماغأن

القلب.ضرباتوتتوقفللحياةالمساعدة

بالأعضاء،التبرععملياتفيهاتتبمالتيالبلادوفى

المصدردماغهجذعموتتاكدالذيالمريضيعتبر

وتزرعمنهألاعضاءهذهفتؤخذالأعضاء،لهذهالرئيسي

الحى.المريضفيالتالفالعضومكانفي

علىيجبأنهالناسمنكثيريعتقد.الموتحق

ماأطولالحياةلإبقاءالممكنةالطرقكلاستخدامالأطباء

كانوامرضى-منهمالميئوسبأنيشعرالبعضولكن،يمكن

لاأنينبغى-السنفىالطاعنينخصوصا،جرحىأو

بلقليلا،أعمارهمإطالةلمجردعلاجيلتدخليخضعوا

لهمويسمحيستريحواأنيجبذلكمنالعكسعلى

بكرامة.بالموت

الموتحولالناسآراءتغيرت.الموتحولآراء

كانتأم،009عامففي.العشرينالقرنفيوتباينت

والالتهابالخناقمرضبسببيموتونالأطفالمنالغالبية

معظموكان.الأخرىالمعديةالأمراضوبعضالرئوي

وتعايمقبعائلاته!ا،محاولن،بيوتهمفييموتونالموتى

.الحياةمنطبيعياجزءاصارأنهحتىالموتمعالناس

أمراضعنالناتجةالوفياتنسبةازدادت،الأيامهذهوفي

مرتبطةأخرىوأمراضوالسكتةوالسرطانالقلب

الأطفالكلمن%59حواليفإنلهذا،ونتيجة.بالشيخوخة

فيموتتجربةمعايشةدونالبلوغمرحلةإلىيصلون

الانتحدثالوفياتمعظمفإنلذلكولالإضافة.عائلاتهم

يكونوالماسمنصغارمعظمفإن،عليهوبناء.بالمستشفيات

الخبرةهذهنقصويؤدي.الأشخاصأحدوفاةأثناءحاضرين

عنصراحةالتحدثبصعوبةالناسمنكثيرإحساسإلى

.الموتيعالممكراتشخصمعالبقاءأوالموت

علىكذلكالسنكباربنالوفياتعددازديادوأثر

الدولفيالناسمنفالكثير.الموتتجاهالناساراء

فيحقهماستوفواقدالسنكبارأنيرونأصبحواالصناعية

ومجتمعاتهم.أسرهمحياةفيبعمقيشاركونولاالحياة

حدثالمسنينموتأنيعتبرونالماديينالناسهؤلاءومثل

يعتبرالبالغينأوالأطفالموتلكنوعاطفيا،اجتماعياعابر

العاطفيةالتداعياتمنكثيرإلىيؤديوقدمتو!!غيرأمرا

طويلا.زمناالذاكرةفيراسخةتبقىالتي
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الدينيةالمعتقداتمنبمجموعةالموتالناسواجهوقد

أطهبيعي.االعالمحدوديتجاوزمعنىالموتتعطيالتي

نأيستطعالناسفيشيئاهناكبأنتؤمنالمعتقداتفبعض

،واليانيون،أ!ندوسوا،فالبوذيونالجسد.موتيحيي

تتجسدالروحأنأيبمالأرواحتناسخشييعتقدونوالسيخ

الصفاتوأن،حيوانأوإنسانآخر؟جسمفيالموتبعد

عليهسيكونماذاتحددحياتهأثناءأسشخصالهذااشوحية

نيعتقدشكماجديد.منالحياةفيولادتهتعادعندما

نأقب!!مراتعدةتحدثالأرواحاتناسسخعمليةأنكذلك

الموتب!ترةالدرهذهمنلتتحرركافيةبدرجةالروحتطهر

.الحياةوإعادة

جذرياأختلافافتختلفالموتإلىالإلمسلامنظرةأما

المنطقيالتفكيرتلائمالنظرةوهذه.المعتقداتهذهعن

.الفطرةتناسبووالعقلي

وشسعائرتقاليدلها-الإسلامغير-الثقافاتومعظم

أحياناتكونالطقوسهذهوبعض.الموتىولدفنللحداد

بعضبخصوصتقاليدهناكي!صنماوغالبا.مرهقةطويلة

اعتقادا؟يؤكلطعاموأيتلبعر؟الملابسأيمثلالأشياء،

معايشةعلىأضاساتساعدالطقوسبهذهالتمسكبأن

الأحبة.أحدفقديصاحبالذيالحزنومواجهة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السوتيةالسعت

القبرأرواحتحضير

حوعاالموتالأرواحتاسخ

متلارمة،الرضئالمفاحئموتالجمازة

الحلود

إنماال!نسانأطرافموتبهيقصدلاالأطرا!موت

هذاوينتجأمشراليا.فيالأوكالبتوسشجرموتبهيقصد

الجفافأوالقحطمنها،عواملعدةعنالموت

ومنها،الفوياتأنواعبعضتسببهاالتيوالإصابات

آكلةالحشراتتسببهالذيوزوالها،الأوراقانتزاع

موتأثروقد.بةإاملوحةمستوىوارتفاع،الأوراق

التيالأراضيمنالهكتاراتمنملايينعدةعلىالأطراف

فيالمكشوفةالغاباتمنطقةوعلىالأشجار،فيهاتستنبت

أستراليا.

منحدراتفهيالأطرافبموتتانراالمناطة!أكثرأما

ساوثنيوفىأصشماليةاالنجودففيويلز.ساوثنيوونجود

لتسببهاالشجرأوراتآكلةالحشراتعلىاللوميلقىويلز

.الأوكالبتوسأشمجارموتفي

ظاهرةيدرسوننيوإنجلاندجامعةمنالباحثونظلوقد

وهناك.الشرينأغرنامناسمبعينياتمنذالأطرافموت

المسماةالخنفساءمفترساتإنتقولرئيسيةنظرية

لأنقلتقد،الخصوصوجهعلىوالطيور،كريسماس

موتلمنعطرقعدةوهناك.أزيلتقدالغابةفيمساكنها

بالمبيداتالأشجارحقنمنهااختبارها،يجريالأطراف

المصابة،الأراضيفيالأوكالبتوسلذورونثر،الحشرية

مختلفةأنواعزراعةوكذلكالتوالدتحسينأجلمنوذ!

التربة.ملوحةتتحملالتيتلكمنالأوكالبتوسشجرمن

طبيا(.الموت)تعريضالموتانظر:.ادماعدجدعصت

(.للموتالطبية)1!وحهالموتانظر:.ابيا!ت

حىكائنأيفيهايموتالتيالحالةممطدجو!كاالموت

هذهوتسمى.للحياةضروريةغذائيةمادةأيفقداننتيجة

ستفيوتصنفالمغذياتالضروريةالغذأئيةالمواد

،والبروتينات،والمعادن،والدهون،أخشوياتا:مجموعات

وظائفلتنظيمالطاقةالمغذياتوتوفروالماء.،أغيتاميناتوا

صحته.علىوالمحافظةأنسجتهونموالجسم

بوساطةالشمعي!ضوءمنالطاقةأضباتاتاتستمد

والحيواناتالإنسانيستمدبينماالفوئي،التركيب

التيوالبروتيناتوالدهونالنشوياتمنالطاقةالأخرى

إلىوالحيوانوالإنسانالنباتويحتاجالغذاء.عليهايشتمل

الفيتاميناتإلىوالحيوانالإنسانيحتاجبينماوالماء،المعادن

المغذياتعلىالحيةالكائناتتتحصحلل!اوإذاأيضا.

.الجوعبسببالنهايةفىوتموتتضعف

عندمايموتلأنه،للإنسانالمغذياتآهممنالماءيعتبر

وتختلف.الجسمفيالموجودالماءإجماليمن%02يفقد

الناسمعظمأنإلا،البيئةحرارةباختلافالماءفقداننسبة

يأإلىأماماء.بدونفقطأسبوعمدةالحياةيستطيعون

يعتمدفذلكغذاء،بدونيعيشأنالإنسانيستطعمدى

أنواعأكثرمنلأنها،الدهونمنجسمهمخزونعلى

الناسمعظمفإنحالأيةوعلى.فعاليةنةالخزوالطهاقة

.طعامدونفقطيوما07إلى06منأحياءالبقاءيم!ضهما

التغذية.بمالمومانظر:

عدىويطدق.متلازمةالمفاجن،الرضعموت

معروفغيرمرضنوهوالمهد،موتأيضاالمرضهذا

فييبدوكانوإنحتىالطفلموتإلىيؤديالأسباب

وجدالحالاتمعظموفي.جيدةظاهريةصحيةحالة

فىوضعهممنقليلةساعاتبعدللحياةمفارقينالأطفال

إلاالوفاةسببتحديدالحالاتهذهفييمكنولا.الأسرة

الحالةلتاريخدقيقةومراجعة،للجثةتشريحإجراءبعد

منواحدةالمتلازمةهذهوتعتبر.المتوفىللطفلالصحية
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الرصميالأطفالوفاةإلىتؤديالتيالرئيسيةالأسباب

البلاد.منكثير

التيالأعراضتسلسلبالفعللاحظواالذينويقول

اللونإلىيتحولالطفللونبأنا!لفاجئالموتبهذاتنت!

عنيتوقفثم،القوىمنهكضعيفاويصبح،الأزرق

تنحماونادرا،ينازعأوالطفليصرخولا.التنفس

الحالة.هذهالرضئمنإسعافاصحاولات

بينالمتلازمةبهذهيموتونالذينالرضعأعماروتتراوح

الأناث.منأكثرالذكورويصيبأشمهر،وستة/شهر

قبليولدونالذينالرضحعيصيبأنهالأقوىاتالاحتمال

حملفترةبعديولدونالذينالأطفالمنأكثرالأوان

عندبهالإصابةمخاطروتتزايدأشهر.تسعةبعدأي-.كاملة

منلهمأخوةأصيبالذينالأطفالوعندالتوائمالأطفال

بينالمفاجئالرضعموتيحدثماوغالبا.المرضبهذاشبل

الشتاء.أشهروخلالالفقراء،

منها،المتلازمةلهذهالتعرضعلىتساعدعوأملوهناك

الحمل،فترةخلالالخدراتتعاطيهاأوللسجائر،الأمبرمدخين

ناحيةومن.الحملفترةخلالللأمالصحيةالمتاعبكذلكإأ

عندأقلالوفاةمنالنوعلهذاالتعرضخطريكونأخرى

أمهاتهم.ثديمنطبيعيةرضاعةيتلقونالذينالأطفال

نأاحتمالعلىالدلائلمنالمزيدج!إلباحثونوقد

فيعاهةوبهمولدوأقدفجأةيموتونالذينالرضعيكون

قدرةالعاهةهذهتعوقحيث،المركزيالعصبيالجهاز

وظيفةأو،التنفسعلىالسيطرةعلىالعصبيالجهاز

معا.عليهماأو،القلب

فيزيائيأم(.699-091)5ئيفيلالسيراكوت،

الخواصشرحفيالمهمةالشخصياتمنيعد،ربريطاني

للفيزياءنوبلجائزةعلىحصل.الصلبةللموادالفيزيائية

أشباهالفلزاتالمبكرةأبحاثهوتناولت.أم779.!ام

أيضابحثكماالترانزستور.منهايصنعالتى"لموعملات،

تحميضها،يتملمالتيأي،الكامنةالصورةتكونآليةةي

موتولد.الضوئيالتصويرعليهايعتمدوالتي،الفيلمءكللى

علىوحصل،وكمبردجبريستولفيودرسليفربولكط

.أم629عامالفارستبة)

م(.0881-71)39كوفنلوكريشيا،اكوت

فيالمرأةوحقوقالعنصريةمناهضةلحركاتأ-عيمة

حركتينإنشاءعلىلمماعدت.الأمريكيةالمتحدةالولايات

واشتركت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالرقيق)تحرير

اجتماعيةمصلحةوهى-ستانتونكاديإليزابيثسع5

.المرأةلحقوقالأولالقوممطالمؤتمرتنظيمفي-أخرى

ماساشوسيتعي!بولايةنانتوكيتفيموتولدت

الكويكرز.طائفةمذهبتعتنقأسرتهاوكانت،الأمريكية

منبالقربالكويكرزمدارسإحدىفىتعليمهاتلقتوقد

،أم908وأم808عامىنيويوركولايةفيبوجكبسي

تابعةواعظةوعملت.أم908عامفيلادلفياإلىذهبتثم

أتباعمنالكثيرتشبهوهي.أم182عامالكويكرزلطائفة

مقاومةفينشيطينأعضاءكونهمفيالكويكرزمذهب

لتجارةالمناهضةخطبهاببلاغةموتواشتهرت.الرق

الجمعيةتأسيسعلىأم833عامساعدتوقد.الرقيق

النسائيةفيلادلفياوجمعية،للعبوديةالمناهضةالأمريكية

المؤتمرتنظيمفيأسهمتكماوالاستعباد.للرقالمناهضة

وذهبت.ام837عامللعبوديةالمناهضأمريكالنساءالعام

العالميالمؤتمرفيللمشاركةأم084عاملندنإلىموت

المؤتمرعلىالمسيطرينالرجالأنإلاالاستعباد،لمناهضة

التقتوقد،بينهمالعضواتوباقىموتتجلسأنرفضوا

زوجها،معالمؤتمرلحضورذهبتالتيستانتونمعموت

المؤتمرمسؤوليتصرفأثارأنبعد،المرأتانوتعهدت

علىالنساءحصولسبيلفيمعاتعملاأنحنقهما،

حقوقهن.

وستانتونموتدعت

النساءام848عام

حقوقمؤتمرفيللمشاركة

سنيكافيانعقدالذيالمرأة

حيث،نيويوركبولايةفولز

وقد.ستانتونأسرةتقيم

والنساءالرجالأصدر

المؤتمرهذافىالمشاركون

موت!وصورالبتوطا.عرمشاعلانإ

النساءبمنحالمؤتمرقرارات

أكبروقدرأفضلتعليمتوفيرذلكفيبما،الحقوقمنالمزيد

نشاطوازداد.الاقتراعفىالنساءوحقالعملفرصمن

بحقوقوالمطالبةالاستعبادمناهفمةفيكبيرةبدرجةموت

موتألفتذلكإلىوبالإضافة.ام848عامبعدالنساء

فيهتناولتأم(85)0المرأةعنحديثبعنوانكتابا

النساءتعانيهاالتيوالسيامميةوالتعليميةالاقتصاديةالقيود

وبعد.الغربيةالدولولممائرالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

أيدت،أم865عامفيالمتحدةالولاياتفىالرقإلغاء

أسستوقد.الاقتراعحقالسودبمنحالمناديةالحركةموت

عامثوارثموركليةالكويكرزمذهبأتباعوبعضموت

.أم486

متلازمة.،المفاجئالرفمعموتانظر:.المهدموت
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إمبراطوراكانأم(.219-أ)852موتسوهيتو

اليابانوتحوأحت،أم!21-أم867منالفترةفيلليابان

الأف!!اراوأدح!،وعسكريةصساعيةقوةإلىحكمهأثناء

.اليابانإلىالغربية

)أوالشوغنحطنحيث،ارتباكفترةفيحكمهبدأ

انف!إ:.المس!تلمئاتاليابانتحورا(الأشرافطبقة

عامبالامشقالةأصشوعناالياباليونالنبلاءأقنع.الشوغن

موتسوهيتوللإمبراطورالحكماسلطةوأعادوا،أم867

أ!ه.أغباالممستنير،الحكموتعني،ميجياسمااختارالذي

.اليابانانظر:.ميجىالإمبراطورباسموعرف

ا،قتصاديةوايةالسم!بالقوةليلحقموتسوهيتوانطلق

وثاجسأغلاح!تاأعصتوأ،الصناعاتح!صمتهوتبنت،أصغربيةا

وألشأ،شعبهلجميعمؤسسياالتعليماوجعل،أراضيهمامتلاك

.الأسلوببروسيقويادستوراوتبنىعصريةقوات

عامسياورر،أم598عامالص!تاليابادهزمت

،م2061عامإنجلترامعموتسوهيتووتحال!،م5091

جعلتوقد.م0191عاماليابانيالتاجإلىكورياوأضاف

عظمى.قوةاليابانمنالتطوراتهذه

اكتيالحملةقياممرعامقبلكيوتو،فيموتسوهيتوولد

للنفوذاليابانخلالهامنوفتح،بيريماثيوالأمريكيقادها

عطمةكشخصيةموتسوهيتوبجسدالاحتفاظتم.الغربي

وفاته.بعد

طوكجو.:أيضاان!

اشا!أسبابيقدمالعامأ!يقاعلىفخدقالموتيل

السياراتلسائقيلا!ميماوأخوموابالمبيتالخاصة

قربالموتيلاتمعظموتقام.وعيرهمالناريةوالدراجات

وأ،المدنضواحيوشيالرئيسيةأطرقاعلىالتفرعنقاط

مجانيةتسهيلاتالموتيلاتكلوتقدم.المطاراتقرب

حجراتمنأغرباشعديدةأماكنفيالسياراتلإيقاف

سباحة.وحماماتمطاعمابعضهافييوحدو.الضيوف

.المتحدةالولاياتفيالأمربادئفيالموتيلاتنشأت

موتيل،أ000/5منأكثرالمتحدةأ!لاياتافيويوجد

دولوفي،المتحدةالممد!ةفيمنهاالكثيرالالىيوجدحصما

.أخرى

الأ!!اباتسمىوكانت،الموتيلاتأولتأسس!

بداح!ت،الميلاديالعشرينالقرنأوائلفي،أصممياحيةا

السياحيةالأكواخانشأتوقد.بالسياراتيسافرونأضاسا

يستطجعونلاالناس!!انحيث،المتحدةالولاياتغربفي

واحد.يومفيالمدنبينالطهويلةالمسافاتعبرالسفر

الأسماكصائديأيضاتخدمالمؤمسماتهذهوكانت

النائية.المناطقفيالرحلاتوهواة،والحيوانات

العشرين،القرنمنتصفصيبسرعةالموتيلاتصناعةنمت

وكانوا،بالسياراتأبعدمسافاتيساشرونأضاسابدأإذ

الطريق.طولعلىفيهايستريحونأماكنإلىيحتاجون

موتيلينمنتتكونالتي،الموتيلاتسلاس!!ساعدت!ما

تطورعلىأيضا،واحدةشركةأوشخصيملكهاأكثرأو

.الموتيلاتهذه

معلاسلمنللعديدامتدادحدثأصشيناوبمرور

الامتياز.طريقعنوذلك،المتحدةأ!لاياتافيالموتيلات

يأ-امتيازاالشركةأوالفرديشتريالنظهامهذابموجبو

.الموتيلاتمنسلسلةفيموتيلوإدارةامتلاكشيالحة!

نفسهالاسموتحتنفسهابالطريقةالموتيلالمشتريويدير

الامتيازصاحبويدفع.السلسلةفيالموتيلاتلاقيمثل

لصاحبيكونوه!صذا.الموتيلدخلمننسبةللشر!صة

معروفة.وسمعةمشهورالعمماتحتتشعيلهميزةالموتي!!

أسستالميلاديالعشرينالقردمناسمبعيياتوفي

وأ!معار.الاقتصاديةالموتيلاتمنسلاس!شركاتعدة

الموتيلاتعنالنصفبمقدارتق!!قدالموتيلاتهذه

حجراتالاقتصاديةبالموتيلاتيوحدحيث،الأخرى

الأسعار.مرتفعةالموتيلاتمنأقلحدماتوتقدمأصغر

بعضفي،القانونيفوضهموظف!ا!مالموتق

فالعديد.القسميؤديأنبعدمعيمةوثاثقأخصديهترالأقصاأا

تصئأنقبلتوثيقهايجب،الص!صكمث!!أ!ثائهت،امن

هوما،وثيقةتوثيقمنأ!دفواقانونئا.المفعوأ!سارية

العامالموتقويقومالتزوير.منيستخدمونهاالذلنحماية

مثلوقعهاالذيالشخصبأنليشهدأ!ثيقةاعلىبالتوقيع

الوثيقةعلىالموجودالتوقيعبأنلهوأقسمشخصيا،أمامه

ثم،الحقيقةهذهبتسجيلالعامالموثقويقوم.زائفغير

اسم،عنمعلوماتالختمويحمل،الوثيقةعلىختمايطبع

الموتة!.ومكان

خدماتهم.علىأجربتقاضيعادةللمولقينويسمح

بتعيينالصلاحياتمحكمةتقوموكندا،بريطانياوفي

المتحدةالولاياتمنالعديدوشي.العامينالموثق!ت

علىالحصولبه،موثوقشخصأييستصث!!،الأمريكية

معينة.رسومدفعبعدعام،موتة!منصص

.(-أم249)جابرييلروبرت،موجابي

عامسابقا()روديسيازمبابويحكومةرئاسةتولى

)جبهةالبلادفيأعسياسيةاالأحزابأكبرويرأس،أم089

زمبالوي(.،الإفريقيالوطحيالاتحاد

خلالالبلاد،فيالسودالوطنييننضالموجابيقاد

سكانومعظمالبيضاء.الأقليةحكملإنهاء،السبعينيات
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منابتداءالبلادحكمواالبيضأنإلاالسود،منالبلاد

.زمبابويانظر:.أم979وحتىأم098

اشتراكيةدولةالشيوعيةللمبادئالمؤيدموجابىألسم!

نشبتالتيالصراعاتوأدتواحد.حزبعليهارشيطر

مجموعتينأكبروهما،والإندبيليالشوناقبيلتي!ين

.جهودهإعاقةإلى.كلرقيتين،

جبهةمناصرةإلىيميلونالشوناقبيلةأفرادكانفقد

الإندبيلىقبيلةأفرادغالبيةأيدتبينما،الإفريقيالاتحاد

الإفريقي.الشعباتحادباسمالمعروفنكوموجوشوا-حزب

دمجعلىأم879أواخرفيونكوموموجابىاتفققد،

باسمموجابيبرئاسةالجديدالحزبواحتفظمعا،حزبيهما

فيأخرىأحزابوهناك.الإفريقيالشعبىالاتحادجبهة

قليل.تاثيروذاتصغيرةولكنهامبابويأ

)سابقاهراريمنبالقربكوتاما،فيموجابيولد

وتلقى.العمالأحدابنوهو،زمبابويعاصمة(!سالزبري

وأصبح،الكاثوليكيةالتنصيريةالبعثاتأيديعلىصكليمه

الاتحادجبهةحزبتأسيص!فيوساعد.أم639عامسدرسا5

خلالالبيضح!ضمةاعتقلتهوقد.بدايتهمنذالإفريقيالوطني

رئاسةمنصبوتولى.أم74!حتىأم649منالفترة

ثم،أم018عامالبرلمانيةبالأغلبيةحزبهفازأنبعدالوزراء

انتخبثمومن،أم187عامالوزراءرئيسمنصبالغى

الجمهورية،رئيسوهوالجديد،المنصبلتولياصجابي

،أم599وام099عاميفيانتخابهأعيدث!ا.التنفيذي

متعاقبة.مراتاربعالمنصبلهذاانتخبقدبذلكيكونأ

مكانمن،المادةوليس،الطاقةتحملحركاتالمو!جات1

وليست،الطاقةتحملالموجاتأنإثباتويمكنآخر.إلى

ولدينجعلنافإذا.يسيرةبتجربةأخرإلىمكانمن،المادة

بتحريكأحدهماوقامحبل،بطرفمنهماكل.بمسك

فإن،بشدةأسفلإلىثمأعلىإلىبهيمسكالذيالوف

كموجة.التاليالجزءإلىالحبلمنجزءمنتمرالطاقة

مرورمعحركةحالةفىالحبلمنجزءكلأ-يصبح

مإلموجة.الأمامإلىيتحركلانفسهالحبلولكن،الموجة

بالطاقةالآخربالطرفيمسكالذيالولديشعرسوف11

.يدهتحريكتحاولوالتيالموجةتنقلهاالتي

اخر.إلىبكرةيرمىولدادع،الثانيةالتجربةفي

فيا!متخدمتالتيالطاقةببعضالكرةمتلقى!ميشعر

وهي،المادةفإنالحبلحالةع!صعلىولكن.الكرةشذف

بتحركهافالكرةآخر.إلىمكانمنانتقلتقد،الكرة

معها.طاقةتنقل

ولكن،للموجاتمعروفةنماذ!الماءأوالحبلوموجات

الوقت.طوالحولناتتحركالتىالموجاتمنالكثيراهناك

آذانناإلىيتكلمونأناسصوتينتقل،المثالسبيلفعلى

والتلفازالإذاعةبرامجتنتقلوكذلك،موجاتهيئةعلى

.موجاتهيئةعلىبيوتناإلى

المواد.وداخلفوقالموجاتمنكثيرةأنواعتنتقل

وسطاالموجاتخلالهاتنتقلالتيالمادةالعلماءويسمي

وسطالحبليسمىالحبلموجاتحالةففىموجيا.

بينماالماء،سطحعلىالمحيطموجاتوتنتقل.الموجة

بعضتحتاخ!ولا.ال!رضخلالالزلازلموجاتتنتقل

فالموجات.خلالهلتنتقلماديوسطإلىالموجات

الحرارةموجاتتشملوهي-مثلاالكهرومغنطيسية

وو!عط.الفراغخلالتنتقلأنتستطجع-والراديووالضوء

تحتوي)منطقةالكهرومقطيسىالمجالهوالموجاتهذه

قوة(.خطوطعلى

الموجاتمميزات

وسطفياضطراباشيءيسببعندماالموجاتتنتج

فإنهالمماكنةبحيرةعلىمثلاصخرةسقطتفإذاما.

فيالصخرةوتسمى.متحركةموجاتحدوثتسبب

بتحريكأنتتقوموعندما.الموجاتمصدرالحالةهذه

تنتقلالتيالموجاتمصدربذلكتصبحفإنكحبل،طرف

أسفلإلىثمأعلىإلىالحبلحركتوإذا.الحبلبولمماطة

الأعلىالجزءالعلماءويسمي.كبيرةموجاتتحدثفإنك

الموجةمنال!سفلوالجزء،القمةأوالذروةموجةأيمن

عندماالحبلمستوىعنالقمةارتفاععلىويطلق.القاع

يمكنكذلك.الاتساعمصطلحسكونحالةفىيكون

الساكن.الحبلمستوىإلىالقاعمنالاتساعقياس

بسرعةوأسفلأعلىإلىالحبلمنالحرالوفوبتحريك

زدتقدأنكأي.الحبلعلىأكثرموجاتتنتجفإنكأكبر

النقطةبنفسيمرالموجاتمنأكبرعددالأنبمالموجاتتردد

بهاتحركالتيالسرعةكانتمهماول!ش.واحدةثانيةفي

وأالارتفاعمقداركانومهما،أسفلإلىأوأعلىإلىالحبل

انتقالسرعةفإن،للحبلالحرالطرففيالانخفاض

علىالموجاتسرعةتعتمدولا.ثابتةتظلالحبلعبرالموجات

وكثافةصلابةعلىفقطتعتمدولكنهاالتردد،أوالاتساع

تكون،المتالسبيلفعلى.الوسطحجم(وحدةكتلة)أي

عبرتنتجالتيتلكمنأعلىموجاتسرعةالمشدودللحبل

خفيفحبلعبرالموجاتانتقالسرعةوتكون.مرتخحبل

عبرانتقالهاسعرعةمنأعلى،معينةشددرجةلهال!ضافة،قليل

الشد.درجةنفسلهثقيلحبل

أيضاتقومفإنكالموجاتترددبزيادةتقوموعندما

هذهالعلماءويسميقاعين.أوقمتينبينالمسافةبتقصير

الموجيالطولإيجادونستطع.ا!لوجيالطولالمسافة
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المشعرفةالموجات

ه!ا!رحةطول*-

شةافىاتحاه

الواقفةالموجات

الطوليةالموجات

3أرررررولأروأال!")"ل!رررأر"أررر)ررأررأررر"روورررورأوأر5إ"")إ-

الحركةاتجاه-

أوررررلىرءررلررالا"""ررورررررلرررررلمإررررأررورلرررلمررررررو")إ")ر53

)"")""""ل!ورللررررور!رررررر"وررررروولورررلث!ررورررأ3ررررلرررلل5

.والسهولالتلالتشبهالموجاتمعظم

الموحاتلوصصمتبايةمصطهلحاتللعلماء

السهولوعلىالقمالتلالعلى!يطلمود

بهايرتفعالتيال!جفيةهوالاتساعر.القيعان

موقعهم!ينخفصأوللموجةالحام!الوسط

لينالمسافةهوالموجيوالطول.العادي

متجاورتر.موجت!تعلىمتناظرتنشقطت!!

حسيماتحركةتس!اللستعرضةالموجات

الموجةشحركسمماأسفا!،وإلىأعلىإلىالوسصأ

عنلعيذاممردةموجةتتحركفعمدماالأماء.اإلى

!متنتقلالقمة!إنالاىالش!!ليالممه!ا!اسدا

واممن.جالمقطةإلىث!ل!اصقطكةاإلىأالسقطهة

الحبل.عرتنتق!!لالفسهااضلاتااسقاطا

ولكحها،الوسطعبرتتحركلاالواقفةالموجات

ولإشاج.العرواتم!صحيحعددهيئةعلى!تر

طولموحةلإحداتا!لدايقوممتلاعروت!!

طر!يتبتليممالمسهالحملطوا!يساويموحى

المقطةولكنجأ،المقطتانتتحركالآحر،االحما

ساكة.تظهلليمهماالرحودة!

الموجاتأيضاوتسمىالطوليةالموجات

إلىالوسصأحسيماتتحركتمس!،الانضغاطية

الموحاتعكصوعلىالخلور.والىالأماما

حركةاتجاهدىتتحركالحسيماتفإرالمستعرصة

نهايةاستقسلتدإدا.عليهعمودياوليسالوحات

تشق!!طواجةموحةفإلىقويةدلعةمشدودزسرك

الزدبركحلقاتالموجةوتحرك.اشنبركعمر

ينمهيوعدمالعفر.معلعضهاأكتراضتقارل!

الأصليوصعهاإلىالحلقاتتعودالمرحةرمرو

.كاتكمامتماعدة

الموجاتترددويسمى.الموجةسرعةعلىالترددبقسمة

الموسيقيةالصوتطبقةرفعويمكن.الصوتطبقةالصوتية

الأوتاروتكونالوتر.تقصيرأوباحكاموتريةالةعنالناتجة

وأقلوأطولثقلاأكثرمنخفضةتردداتلإنتاجالمصممة

ألحى.تردداتلإنتاجالمصممةتلكمنالشدفيإح!طما

الموجيةالحركة

الوا!فىفهناكماوسطعبرموجةتتحركعندما

الموجةحركةهيال!ولى.بالملاحظةجديرتانحركتان

نفسه.الوسطحرحصةهيوالثانية

إلىالوسطالموجاتهذهتحرك.المستعرضةالموجات

وتسمى.الولعمطلبصوأالموجةتنتق!!لينما،وأسفلأعلى

المستعرضة،بالوجاتالنمطبهذاتتحركالتيالموجات

حركةاتجاهعلىعموديةتكونالناتجةالوصعطحركةلأن

موجات،المثالسبيلعلى،الحبلفموجاتبمالموجات

الموجات،لذلكالأخرىالأمثلةومن.مستعرضة

وإذاالماء.موجاتوكذلكالضوء،مثلالحهرومغنطيسية

استقطائاللموجاتإنيقالأفقياأورأسياالحب!تحركما

فقط.واحداتجاهفييهتزالوسطأنأيأفقيابمأورألسيا

ذاتالوحيدةالموجاتهيالمستعرضةوالموجات

.ال!ستقطاب

الانضغاطيةالموجاتأيضاوتسمى.الطوليةالموجات

هذهمثلوتنشأ.الوسطحركةاتجاهنفسفيوتنتقل

منلفاتبضعضغطعندمشدودزنبركفيمثلاالموجات

وتعد.أخرىمرةإطلاقهثمطرفيهأحدعندالزنبرك

موجاتالزلازلبعضموجاتوكذلكالصوتيةالموجات

طولية.



365تجاالمو

الأمثلةفى.الواقفةوالموجاتالمسافرةالموجات

حبل،طرفتحريكعنالناشمئةبالموجاتالخاصةالسابقة

الموجاتهذهوتسمىآخر.إلىطرفمنالموجاتشنتقل

الموجاتتصبحالحالاتبعضفيولكن.المسادرة"!لوجات

بقوةدفعثمطرفيهمنخيطأمسكفإذا.معيهنلوسط"سيرة

وينشأ.الخيطمغادرةتستطيعلاالناشئةالموجاتطاقةأئجن

ويحدد،الواقفةالموجاتيسمىموجينمطعنالوضعمذا

الطولالموجاتهذهمثلعلىيحتويالذيالفراغ.حجم

كرأسالسطوحبعضعلىالواقفةالموجاتوتوجد.الموجي

الحمالاتكلوفىما.حجرةمثلمغلقفراغداخلأوإلطلة

الوسط.بحجمالموجىالطوليحدد

الموجىالسلوك

وسطفىالمنفردةالموجاتسوىالانحتىنناقشلم

منتنتقلعندمامختلفاسلوكاللموجاتولكناحد.أ

توجدعندماأومنهاجزءيوقفعندماأوآخرإلىسط11

الوسط.نفسفىأخرىموجاتاسها

ماوسطاالموجاتتتركعندماوالانكسار.الانعكاس

والجزء،ينعكسطاقتهامنجزءافإناخر،وسطايدخلأ

كميةوتعتمدالجديد.الوسطداخل)ينتقل(ينكسرالاخر

التيالزاويةعلىتنكسرالتيوتلكتنعكسالتيالطاقة

الوسطبسطح)القادمة(الساقطةالموجاتبهاصطدم

خطوبينالموجاتمساربينالزاويةزادتوكلماالجديد.

عددازدادالجديدالوسطسطحعلىعمودي"غيلي

المنعكسة.الموجات

علىالانكساروكميةألانعكاسكميةتعتمدكذلك

انعكاسيعتمد،المثالسبيلفعلى.للوسطينمعينة.خواص

وعلىالوسطينكثافةعلىوانكسارهاالصوتيةالموجات

خواصتقاربتفإذامنهما.كلفيالصوتسرعة

الوسطداخلينكسرسوفالصوتمعظمفإنالوسطين

معظمفإنالولممطينخواصاختلفتإذاولكنالجديد.

منكثيراأقلالهواءكثافةوتكون.ينعكسسوفالصوت

فإنوبالتاليأبطأ.بسرعةالصوتويحمل،الأرضكثافة

.الأرضبسطحالتقائهاعندتنعكسالصوتيةالطاقةمعظم

الموجاتمنمنتشرةحلقةإلىنظرناإذاالحيود.

فإننا،ساكنةبحيرةفيحجرسقوطموقععنبعيداتتحرك

منقصيرجزءأيفإنالحلقةاتساعازدادكلماأنهنلاحظ

خطايصبح(للحلقةالخارجية)الحافةالموجةجبهة

فيصغيرةفتحةخلالالموجةجبهةمرتإذاأمامستقيما.

لاالفتحةهذهخلالمنتخرجالتيالموجاتفإنماحاجز

فىتنتشرسوففإنهاذلكمنوبدلامستقيما،خطاتكون

منحن.خط

منحنيةموجةإلىالمستقيمةالموجةجبهةتغيريسمى

الموجةجبهةعلىنقطةكللأنالحيودويحدثبالحيود.

وتتالف.مويجةتسمىدقيقةمنحنيةلموجةمصدراتعتبر

الموجةلتكونالموجةجبهةطولعلىالمويجاتهذه

فقطصغيرتسفلعددالصغيرةالفتحةولكن.المستقيمة

منكلعلىالمويجاتتنفصلوهكذابالمرور.الموجاتمن

حينئذ.مستقيمةالموجةتصبحولا،الجانبين

الترددنفسلهماموجتينقمتاتمرعندما.التداخل

تكونانالموجتينفإنالوقتنفسفيمعينةبنقطة

نفسفيبنقطةموجةقمةمرتإذاولكن.متطاورتين

الثانيةالموجةفإنالأخرىالموجةقاعبهايمرالتياللحظة

فيالفرقالعلماءويقيس.الموجةطولبنصفالأولىتسبق

عددبضربيقومونثم.بالدرجاتموجتينبينالطور

علىالبعضبعصهاتلعيالملتداخلةالموجات

منالقادمةالباهتةالرماديةالخطوطاعلول

تظوحيثماالبعضبعضهاوتقويالمركز.

المتقطعة.المضيئةالخطوط

النصففيالمنحنيةالمنكسرةالموجات

تمرعمدماتشح،أدناهالصورةمنالعلوي

صغيرشقخلالالمتوازيةالموحاتمنأجزأء

الحاحز.في

منحنيةأقواساتكوناللنعكسةالموجات

بينمابعكسها،قامالذيالحاجزمنبالقرب

يرىكماكاملةدوائرالأصليةالموحاتتكون

.الصورةأعلىفي

-
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كنسبةمقاساالطورفيالفرقفي(036)الدائرةدرجات

المثالفيالطورفيالفرقيصبحوبهذا.الموجيالطولمن

0815-.،ه*036السالق

بعضابعضهاالترددنفسلهاالتيالموجاتوتقوي

بعضابعضهاويضعفالطور،نفسلهايكونعندما

ويقول.018مقدارهالطورفيفرقبينهايكونعندما

وتنتقلبعض،يمبعضها،تتداخلالموجاتإنالعلماء

فىأضعفانتقالهاويكون،بقوةالاتجاهاتبعضفي

.أخرىاتجاهات

الضوءعلىتنطبقالتىالأفكارإن.الموجيةالنظرية

الدقيقةالأجزاءعلىتنطبقالأخرىوالموجاتوالصوت

الإلكتروناتأنالعلماءاكتشففقد.للذرة

،حسيماتأنهايظنالتي،والبروتوناتوالنيوترونات

موجاتموجاتهاوتسمى.كالموجاتأحياناتتصرف

الذريةللجمسيماتالموجيةالنظريةأعط!وقد.المادة

انظر:ونواتها.الذرةلتركيبأعمقفهماالعلماح!

الكم.ميكانيكاالفيزياءبم

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

المحيطيوالرادالانعكاس

ال!رومعمطيسيةالموحاتالصوتالانكسار

المديةالموحةالصوءالتداحل

المنمصاتالمستقط!الضوءرالتلظ

لميزرالليزرالحرارذا

السدكيةالاتصالاتان!:.الدقيقةالموجات

المتناهيةالموجة؟الطبخ؟الإلكترونيات،واللاسلكية

الصغر.

ك!ومغنطيسيةموجاتالترددعاليةالموجات

مليون)03ميجاهرتز،03منيمتدترددنطاقتمثي

دورةمليون003)هرتزميجا003إلى(الثانيةفيدورة

أمتار.أو.أبينالموحيةأطوالهاتتراوحكما(،الثانيةفي

ليستفادالترددعاليةالموجاتنطاقمنأجزاءخصصت

ذاتالراديوومحطاتالتلفازمحطاتتشغيلفيمنها

.الإذاعاتتشغيلهواةيستخدمهكماالتردد،تفممين

الطائراتاتصالوشبكاتالمتنقلةالراديوأجهزةوتعمل

عاليةالموجاتنطاقفيكذلكال!لكترونيةالملاحةونظما

علىعادةالترددعاليةالموجاتانتقالويقتصرالتردد.

تعكس،المبانيمثل،العوائقفإنولذاالبصر.خطمسارات

.الموجاتهذهتمتصأو

بمالقصيرةالموجاتالترددبمتضمين:أيضاانظر

التلفاز.

الراديوموجاتمننوعالترددلمحائقةالموجاى

حيثهرتز،ميجا003و.003بينترددهايقعاغصيرةا

أما(.الثانيةفى)ذبذبةهرتزمليونميجاهرتزواحديساوي

إلىالمترمن.،أبينفيتراوحالموجاتلهذهالموجيالطول

واحد.متر

البثفيبكثرةالترددفائقةالموجاتتستخدم

والبحريةالجويةالملاحةفيأيضأتستخدمكما،التلفازي

فيتستخدمكذلك.والطوارئالشرطةاتصالاتوفي

هذهتستخدمالأحوالبعضوفي.الهاتفيةالخلاياشبكات

الأرضية.المراقبةومحطاتالفضائيةالسفنبينالموجات

مستقيم،خطفيأساساالترددفائقةالموجاتتنتقل

بثفإنالسببولهذا.الأرضخلالالمرورتستطجعولا

محدودالأرضسطحعلىنقطخينبينالموجاتهذه

وتستطعأقل.أوكم08لنحوالأرضسطحبانحناء

فائقةالموجاتتردددونتردداتها،معينةراديوموحات

الجويللغلافالعلياالطبقاتمنتنع!سه!أنالتردد،

لذلك،ونتيجة.الأرضانحناءوراءماإلىبالتالىلتصل

الموجاتتستطيعهمماأبعدإلىالموجاتهذهبثيمكن

كثيرا.الترددفائقة

التلفاز.،القصيرةالموجات:أيضاانظر

تردداتذاتأصواتالصوتيةفوقالموجات

موجاتعددبالترددويقصد.البشريالسمعمدىمنأعلى

ويقاس.الواحدةالثانيةفىيهتزجسميصدرهاالتىالصوت

الواحدالوتزيساويحيثالهرتزتسمىبوحدةالتردد

منالناسأغلبويتمكن.الثانيةفيواحدة)اهتزازا(دورة

00202و.02بينتردداتهاتقعالتيالأصواتسماع

منأكثرالصوتيةفوقالموجاتترددمقدارويبلغهرتز.

استخداماتعدةبتطويرالعلماءقاموقدهرتز.000/02

وإضافة.والصناعةالطبمجاليفيالصوتيةفوقللموجات

عنتميزهاخصائصالموجاتلهذهفإن،العاليترددهاإلي

المثالممبيلعلىفهيالبشر.بخويسمعهاالتيالاصوات

تقابلوعندما.المسموعةالأصواتموجاتمنأقصر

عقباتالصوتيةفوقبالموجاتالخاصةالقصيرةالموجات

بينماالأصداء،مكونة،بسهولةتنعكسأوترتد،فإنهاصغيرة

العقباتهذهالمألوفللصوتطولآالأكثرالموجاتتتخطى

فوقالموجاتمنوتستفيديذكر.ردأيدونالصغيرة

بعضوكذلك،والدلافينالخفافيشمنكلالصوتية

منأعلىتردداتسماعتستطعالتيالأخرىالحيوانات

صرخاتتصدرالخفافيشأنوالمعروفهرتز.02!...

المجاورةالأجساممنترتدقصيرةصوتيةفوقموجاتذات

أماكنلتحديدالخفافيشممهاتستفيدأصداءمحدثة



والكلىالقلبأمراضلتشخيصبكثرةتستعملالصوتيةفوقالموجات

حاويقوم.كهربائيةنبضاتإلىالمرتدالصدىويغير،صوتيةفوقاسحات

اليسار(.)إلىالمريضر

منهاتستفيدبها،كماتقتاتالتيالأخرىالموادأوالحشرأت

تعترضها.التيالعقباتتحنباي

العلماءاخترع.الصوتيةفوقالموجاتإنتاج

الصوتية.فوقالموجاتلإنتاج،أخرىوأجهزةصفارات

إلىالكهربائيةالطاقةيحولالذيالموجاتمحوليعدأ

وبعضامشخدافا.الأجهزةأكثرأحدصوتيةفوقا!وجات

المرومادةمنخاصاقرصاتتضمنالمحولاتهذه

إشارةتسليطوعند،اسميراميكمادةمنأو)الكوارتز(

محدثاعاليةبسرعةالقرصيهتزالقرصعلى/كهربائية

صوتية.فوقا!وجات

الموجاتأيضاتحولأنالمحولاتمنللعديدويمكن

المحولاتهذهومثل.كهربائيةطاقةإلىالصوتيةنوق

الوقتنفسفيوتحولصوتيةفوقموجاتتحدث

وتحدث.كهربائيةإشاراتإلىأخرىمرةالمرتدةالأصداء

تحدثهاالتىتلكمنأقوىكهربائيةنبضاتالقويةالأصداء

شدةبياناتبتسجيلحاسوبويقوم.الضعيفةلأصداء

ويمكن.المرتدةالأصداءواتجاهالكهربائيةالنبضات

التيالمادةعنبمعلوماتعندئذيمدناأنالمحاسوب

الحواسيبهذهوبعض.الصوتيةفوقالموجات.محكست

الشاشة.علىتظهرصورةإلىيتلقاهاالتيالبياناتة!حول

367الصوتيةفوقالموجات

صوتي،فوقطاقةمحوليصدر(اليمين)إلى.الأخرىوالاضطرابات

لكلىصورةإلىالسبضولتسدةالصدىاتجاهمتلبياناتبتحويلسوب

كثيرةاستعمالاتالصوتيةفوقللموجات.الاستعمالات

الاستعمالات:أساسيتينمجموعتينإلىتقسيمهايمكن

الفاعلة.والاستعمالاتالخاملة

التيالاستعمالاتتلكتتضمنالخاملةالاستعمالات

علىالحصولفىالصوتيةفوقالموجاتفيهاتستخدم

الموجاتالأطباءيستخدم،المثالسبيلعلى.فقطالمعلومات

معداتلبعضويمكن.الأجنةنمومنللتأكدالصوتيةفودتى

كما.شاشةعلىالجنينصورةرسمالصوتيةفوقالموجات

وحصواتالأورامتشخيصفىأيضاالمعداتهذهتساعد

الاضطراباتبعضعلىعلاوة،القلبوأمراضالمرارة

خطيرةجانبيةاثارلاتوجدأنهالأطباءمعظمويعتقد.الأخرى

الصوتية.فوقالموجاتفيهاتستخدمالتيللفحوص

لقياسالصوتيةفوقالموجاتالصناعةرجالويستعمل

ولاختيارالبلاستيكيةأوالمعدنيةالأنابيبجدرانسمك

تقومكماالطلاء.وموادالكتابةحبرفيالجسيماتتركيز

والتجمعاتالمعاديةالسفنمواقعبتحديدالسونارأجهزة

الصوتية.فوقالموجاتباستخدأمالأغواروعوأئقالسمكية

.السونارانظر:

التيالاستعمالاتتشملالفاعلةالاستعمالات

فيمعينةتأثيراتالصوتيةفوقالموجاتفيهاتستخدم
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أورامالموجاتهذهتزيلأنيمكن،المثالسبيلعلىالمواد.

استخدامهايمكنوكذلك.الكلىحصواتوتفتتالدماغ

الموادولمز!ايلأخرىالدقيقةوالأجهزةالساعاتلتنطف

هذهتولدأنيمكن،التردداتبعضوعند.الكيميائية

.المعادنبعضللحامكافيةطاقةالموجات

الورلق.عددبعدبمعنالتحكمأيضا:انظر

تكونالتىالراديوموجاتالقصيرةالموجات

فىالمستخدمةالموجاتتلكمنأقصرالموجيةأطوالها

للموجةالموجيوالطول.الموجةمتوسطالإذاعىالبث

وتوجد.للموجةمكررينمتتابعيننمطينبينالمسافةهو

زادالترددزادفكلماوالتردد.الموجيالطولبينعلاقة

تردددرجاتالقصيرةوللموجات.الموجيالطول

لنطاقالأقصىالحدوهىميجاهرتز،أ،6منأعلى

،إم)ايهالاتساعوتضمينالمتوسطةالموجةإذاعة

فى)دورةهرتزمليونميجاهرتزواحدويساوياللاطد(.

(.الثانية

تضم!تذاتالراديوموجاتالقصيرةالموجاتتحمل

المحيطمات،عبرالهاتفيةوالمحادثاتالتلفاز،وإشاراتالتردد،

والمعلومات،الإلكترونيةالأجهزةبوساطةالمكتوبةواشسائل

ملاحوويستخدم.الطائراتوملاحيبالملاحةالخاصة

السفنوكذلكالراديواجهزةتشغيلوهواةالطائرات

واستقباللإرسالالقصيرةالموجات،وغيرهموالجيوش

ئل.لرساا

منالعديدإلىالقصيرةالموجةتردداتوتنقسم

الترددمتوسطةالموجةنطاقيشملحيث،النطاقات

وتتراوحميجاهرتز.3إلىتصلبتردداتقصيرةموجات

ميجاهرتز،03و3بينالترددعاليةالموجاتترددات

003بينالترددفائقةالموجاتتردداتتتراوحبينما

التردد؟عاليةالموجاتانظر:ميجاهرتز./003و.

التردد.فائقةالموجات

الراديو.الصغربمالمتناهيةالموجة:أيضاانظر

منمرتبطةأنماطالكهرومغئطيسيةالموجات

نتيجةالموجاتهذهتتولد.والمغنطيسيةالكهربائيةالقوى

وللخلف.للأماموحركتهاالكهربائيةالشحناتلتذبذب

وهيالضوءبسرعةالفضاءخلالتنتقلوهى

الموجاتوأبسط.الثانيةفيكم297.992

عبرتنتقلالتيالمستويةالموجاتهيالكهرومغنطيسية

الفضاءفىالموجةشدةوتتغير.مستقيمةخطوطفيأغضاءا

قمةمنالمسافةوتحمنمى.متناوبةوقيعانبقمماالزمنوعبر

الموجى.بالطولقمةإلى

مننطاقاتمنيتكونالكهرومغنطيسىالطيف

الموجاتأنواعوأهم.الختلفةالموجيةالأطوال

الطولحعسبتصاعدياترتيبامرتبةالكهرومغنطيسية

فوقفالضوءاسمينية،فالأشسعةجاما،أشعةهىالموجى

فالموجاتالحمراء،تحتفالأشعةالمرئىفالضوء،البنفسجي

جاماأشعةطولويبلغالراديو.موجاتث!الصغر،المتماهية

الراديوموجاتبعضطوليبلغلينماأمأا-.حوالى

كم.أ....منأكثرالطويلة

الضوءخواصالكهرومغنطجسيةالموجاتأنواعولكل

اتحاهويكونوتنكسر.وتنتشرتنعكسفهي.المرئي

علىعمودياالكهرومغنطيسيةالموجاتكلفيالمغنطجسية

عمودياالكهربائيةالقوةاتجاهيكونبينماحركتها،اتجاه

وتساوي.الموجاتحركةواتحاهالمغنطيسيةالقوةاتجاهعلى

الكهربائية.القوةشدةدائماالمغنطيسيةالقوةشدة

يستخدم.الكهرومغنطيسيةالموجاتاستخدامات

علاجفي،الراديوميشعهاالتيجاما،أشعةالأطباء

لعلاجالسينيةالأشعةكذلكويستخدمون.السرطان

ألاضطراباتمكانتحديدفىيستخدمونهاكما،السرطان

البنفسجيةفوقالأشسعةوتستخدموتشخيصها.الداخلية

وكمطهر.،الفلوريةالمصابيجعوفي،الشمسيةالمصابيحفى

الأجساممنتنبعثالتيمالحمراء،تحتالموجاتأما

وصقل،الجلديةالامراضعلاجفيفتستخدم،الساخنة

الطيف

مغنطيسيلكهروا

الرسمبعطي.أطوبلةاالراديوموحاتإليالصوثيةسالموحاتمرورااغصيرةاحاماأشعةم!الكهرومصطيسىالطيصيمتد

الكبربالغةأعدادصللتعبيروسيلةلاساياستحدام.الموجاتلمحتل!)بالمتر(الموحىوالطول)سالوتر(اقىددأدناهىاليا

العددبيتماهرتز.0000000000000001أوصفراعثربحمسةمتبوعاأتعىهرتز0115المسرفمتلابالعةأو

لم.......أيساويأ-7

بالهرتزايردد

061031أ!023102110181015101210

الحمرتج!ث!أال!فسحيةسينيةأشعةجاماأشعة

بالمترالموجىلطول

راء*ي!موجالت
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الموجاتأيبمالمايكروويفموجاتوتستخدمالمينا.

موجاتتستخدمبينما،الطعاملطهوالصغر،المتناهية

والمرئية.المسموعةالإذاعةفيالراديو

الكهرومغطيسيةللموجاتالتقنيألاممتخدامويعتمد

الموجيةالأطوالعلىالتعرفبهايمكنالتيالسهولةعلى

اهتزازبمعدلالموجيالطولويرتبطوإنتاجها.الختلفة

أبطأالاهتزازكانفكلما،الطاقةمصدرفىالإلكترونات

الموجاتهىإنتاجاالموجاتوأسهل.الموجيالطولازداد

الاتصالاتفيالراديوموجاتاستخدامبدأوقد.الطويلة

فعالاستغلاليحدثولم،العشرينالقرنأوائلفي

النبائطبعضتطويربعدإلاالقصيرةللموجات

الموجاتصماماتأنواعمننوعوهوكالكلايسترون

فىالليزرتطويرأدىوقد.المفرغالصمامأنظر:الدقيقة

جديدةالمشخداماتإلىالعشرينالقرنمنالستيناتأوائل

الأشعةالليزريمكن،المثالسبيلفعلى.القصيرةللموجات

الصوتيةالرسائلنقلمنالحمراءوتحتالبنفسجيةفوق

الليزر.أنظر:.التلفازيةوالإدثمارات

الفيزيائيالعالمتوقعأم486عامفى.تاريخيةنبذة

الموجاتوجودماكسويلكلاركالبريطاني

المغنطجسيالمجالنأنماكسويلافترض.الكهرومغنطيسية

وعرف.إشعاعيةطاقةإنتاجعلىسويايعملانوالكهربائى

كماالكهرومغنطيسيةالموجاتأنواعأحدأنهعلىالضوء

مرئية.غيرموجاتوجودتوقع

هينريتشايلألمانىالفيزياءعالمأكدأم887عاموفى

شحنةتذبذبأنبينفقد.ماكسويلتوقعهماهرتز

منبكثيرأطولكهرومغنطجسيةموجاتعنهتنتجكوبائية

إلىهذاهرتزاكتشافقادوقد.المرئىالضوءموجات

والتلفاز.المذياعتطوير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الراديوالحمراءتحتالأشة

الضوءجاماأشعة

الكهرومغنطيسيةالسيسيةالأشعة

الحطيالكهربائيالمحركاجنفسجيةافوقالأشعة

للمسافاتاتصالوسيدةالخاصةالإداسكةموقي

منمجموعةوهىخاص،نطاقعلىتعملالقصيرة

.الخاصللاستخدامدولعدةبهاتحتفظالتي،الترددات

بينللمحادثاتعادةالخاصةالإذاعةموجةتستخدم

العديدويستخدمها.هاتفيبخطتتصللاالتيالأماكن

الشحن،سياراتولممائقي،البخاريةالدراجاتسائقيمن

معأوالرئيسيةالطرقمسافريمنغيرهممعللحديث

أجهزةومعظم.منازلهمأومكاتبهمفيأخرينأشخاص

الإرسالتسمىأجهزةعنعبارةهي،الخاصةالإذاعة

ومستقبل.مرسلمنجهازكليتكونحيثالاستقبالي،

لاولكنالراديو،إشاراتيستقبلالالاتتلكوبعض

تبثالخاصةالإذاعةموجةمرسلاتومعظمترسلها.

نحووحتى،المدنفيمتراتكيلوثمانيةمنأقللمسافة

حمسبالبثمدىويتنوع.الريفيةالمناطقفيكم32

وارتفاعتصميموكذا،الأرضوتضاريسالمناخيةالظروف

المرسل.عليهايحصلالتيالطاقةوكميةالجهازهوائي

الإذاعةموجةمرسلطاقةمنالحكوميةالقوانينوتحد

الخاصة.

)كيفالزلزالانظر:.الزلزاليةالبحريةالموجة

المحيط(بمالسواحل)فيضاناتالصضانالدمار(،الزلازلتسبب

المدية.الموجة)الأمواخ!(بم

التدسكوبالتردد،تفمينانظر:الراديو.موجة

الفيزياء(،إيضاحي)رسمالراديو)صورة(،اللاسلكي

فافقةاللوجات(بمالميلاديعشرالتاسعالقرنفى)التطورات

الكهرومغنطيسية.الموجاتالتردد،

خليجأوبحيرةفيطويلةموجةاوواو!اووقي

عنعادةالمتراوحةالموجةتنتج.المشابهةالأحواضبعضأو

الضغطفيالتغيراتأوالخفيفةوالزلازلالعاليةالرياح

فيالبسيطةالمتراوحةالأموأجحدوثويتكرر.الجوي

ليكوممولتإيريبحيرتيوفيبسويصراجنيفبحيرة

الشمالية.أمريكافيالكبرى

إلىشحركلاالماءأنأي،ثابتةموجةالمتراوحةوالموجة

فإن،ذلكمنوبدلأ،فيهالمتراوحةالموجةتحركأثناءالأمام

قليلأاميلالماءمنوعاءحركةتشبهالمتراوحةالموجةحركة

أعلىإلىالماءتححركحيث،الطبيعيوضعهإلىأعيدثم

يساويموجيطولالمتراوحةوللموجة.فقطوأسفل

فيه.يحدثالذيالماءحجمطولضعف

حدثتالتيتلكضرراالمتراوحةالموجاتأشدومن

مترأوحةموجةضربتعندما،ام459عاميونيو26في

بحيرةشواطئمنكم04طولهامتداداأمتارثلاثةارتفاعها

واكيجانإلىالأمريكيةأنديانابولايةواتينجمن،ميتشجان

التيالموجةبسببأشمخاصثمانيةغرقوقد.إلينويبولاية

.الجويالضغطفيمفاجئارتفاععننتجتأنهايبدو

أوالدقيقةالموجةأوالصغرالمتناهيةالموجة

بينطولهايتراوحقصيرةراديويةموجة،المايكروويف

فيالصغرالمتناهيةالموجاتوتنتقل.سم3.وملما

الصغرالمتناهيةالموجاتعكسويمكن.مستقيمةخطوط
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منبسهولةتمرأنهاإلاالضوء،كموجاتتماماوتركيزها

موجاتيحجبالذي،والضباب،والدخانالمطر،خلال

الأيونيالغلافعبرالانتقالتستطيعأنهاكماالضوء،

موجاتيعكسأويحجبوالذي،بالأرضيحيطالذي

ساسبةالقصيرةالموجاتفإن،ثمومن.الأطولالراديو

شىأطتص!ارالمدىالبعيدةا!شاعيةاالأقمارلاتصالات

الملاحة.

أضاسالدىمعروفةالصغرالمتناهيةالموجاتأصبحت

الثانيةالعالميةالحر!فيالراداراستخدامخلالمن

ألظمةمنحثيريستخدمواليومأم(.ء49-)9391

وتقومالصغر.المتناهيةالموجاتالصناعيةالأقماراتصالات

فىالصغرالمتناهيةالموجاتعلىتعملالتيالبثأجهزة

الميدادفيالمحمولةالتصويرالاتمنبرامجبإرسالالتلفاز

صتيصبحثمومنالتلفاز.محطةفىالبثجهازإلى

الأقمارابوساطةالبرامجهذهإرسالبمكانالسهولة

الموجاتوتستطيع.أحالمامنمختلفةمناطقإلىالصناعية

تسمىبعمليةالمطبوعةوالموادالصوربثالصغرالمتناهية

تقومأدأ!مغراالمتناهيةالموجاتوبإمكان.الألترافاكس

.الأفرانفيالطعامبطهي

الراديوبمالرادار،الترددبمفائقةالموجاتأيضا:ال!

.فرن،المايكرويفالتلفازبم

سرلإلجريانالماءمنحائصأالعاليلأالمدموجة

.الارتفاعسريعمدبولحماطةنهرأوخورمصبفيسكون

والخلجانالأنهارمصباتفىالمدهذامثلويحدث

كثيرا.المنخفضوالمدالمرتفعالمديحدثحيث،الضحلة

ماارتفاعهيبينالماءمنحائطاليكولىالقادمالمدويتجمع

تجاهتتقدمأنالمراكبتستطهيعولا.م4،وهمترنصفبين

المدموجاتأكبرمنواحدةوتحدث.اتمائيالحائطهذا

فيهانجزومندالقرب،كيانتانجنهرفيالعالمفىأجةالعا

الأمازوننهرفيالعاليةالموجاتهذهتوجدكما.الص!ت

الشماليةلأمريكابتاكودياكنهروفيالجنوبيةأمريكافي

بكندا.فنديخليحفييصبالذي

المد،خليج،فندينهر؟،الامازونأيضا:انظر

.بريستولقناةوالجزر،

أجحرام!بقوةتندشع،مدمرةموجةالمديةالمو!جلأ

لا،المديةالموجاتفإدذلكمنوبالرغمالهالقكالمد

الأرضحركاتعنتنتجوإنما،الحقيقيالمدإلىتنتمي

عنتنتجأو،البحريةالزلازلتسمىوالتيالبحر،تحت

الكبيرةالأخرىالعواصفأوالحلزونيةأوالممطرةالأعاصير

البحر.فيتحدثالتى

البحريةالزلازلعنالناحمةالمديةالأمواجتسمى

باسمكذلكتعرفوهي،الزلزاليةالبحريةالأمواج

الذينالعلماءويستيم.اليالانيونأطلقهالممموهو،تسونامي

وصولبموعد،لدقةيتنبأواأنالزلازلمرسمةيستخدمون

نأالعلماءيعرففمثلا.معينبحريساحلإلى،التسونامى

مديةموحةيسم!قد،شحانألهر"لعمدالاالآزأ.
..-رحرعن".لحر"س

فيالزلازلمرسمةرصدتفإذا.هاوايساحلتضرب

فإن،ألوقميانجزرعنبعيدبحريزلزالحدوث،هاواي

تستغرقهاالتيالدقائقعدديحعسبالجويةالأرصادخبير

الموجةتستغرقوسوف.هاوايإلىلتصلالأرضيةالرجفة

هذاويقوم.هاوايلتضربنفسهالساعاتعددالمدية

الزلازلهزةأنعلىتنصالتيالحقيقةأساسعلىالاستنتاج

المديةالموجةبينما،الدقيقةفىكم079بسرعةتتحرك

الساعة،فيكم79و.008بينماتتراوحبسرعةتتحرك

.المياهعمقعلىالدقيقةالسرعةوتعتمد.ا!فتوحةالمياهفي

البحر.فيكشفهايتمأندونتمرالمديةالموجاتمعظمار

ارتفاعهيزيدمائياجداراتكونقدالمديةفالموجةذلكومع

الشاطئ.قربالضحلةالمياهمناقترالهاعندم03عن

الكبيرةالعواصفعنالناتجةالمديةالموجاتوتسمى

الموجةحجمويعتمد.الإعصاريةالموجاتالبحرفي

ومسافة،العاصفةومدة،الرياحسرعةعلىالإعصارية

وتكون.البارومتريوالضغط،الرياحتقطعهاالتيالبحر

ضربتإذاخاصبوجهمدمرةالإعصاريةالموجات

العالي.المدأثناءالشاطىء

بولايةجالفستونمدينةعانت،أم009عاموفى

نتيجةشديدةأضرارمن،المتحدةبالولايات،تكساس

مأ469عاموفي.إعصاريةبموجةمصحوبإعصار

وفى.بالغةبأضراربهاوايهيلومدينة،مديةموجةأصابت

إعصاريةوموجةلولبيإعصارضربأم079عام

منيقربمافقتلاحالئا()بنغلادشالشرقيةباكستان

إعصارأيضابنغلادشضربكماشخص.000266

منيقربمافقتلاأم859مايوفيإعصاريةوموجةلولبي

شخص.000/01

يتعدقوفيما.القولمختصرتعنيالدعكوىمو!جر

المرافعةلمحامىمحاميعدهاأوراقمجموعةفهيأصقانونبا

الممكنومن.قضيةفييرافعكيللمحكمةليقدمها

لشخصالموكليعطيهاتعليماتلأيالعبارةهذهاستخدام

الشخص.لهذاأمرهيصدرعندمامحترف

تعتقدالنصارىمنجماعةاصارىالمو!حدون

فيهوكماالتثليثمبدأفيوليساللهوحدانيةفي



371،دولةالموحدين

الموحدونويرفض.النصرانيةللكنيسةالتاريخيةالمعتقدات

البشربنيكلبأنويتمسكونالمسيجع،ألوهيةفكرةأيضا

الخلاصأنفيالموحدونيعتقدكما.سماويةطبيعةلهم

ويركزون.الكفارةانظر:.بالكفارةوليسبالخلقيكون

المشاكلعلىالدينيةالمبادئتطبيقإلىالحاجةعلى

العلميةالاكتشافاتدمجأيضايحاولونكما.الاجتماعية

أنهمالموحدينكنائسأعضاءويرى.الدينيةمعتقداتهمفي

لأنهوذلك،الخاصةالدينيةمعتقداتهمتكوينفيأحرار

.معتقداتأيةللكنيسةليس

الموحدينمنأبرشيةأوتجمعكلوتحمتع

هذهترتبطالعالممنكثيرةأجزاءفيولكن.باستقلاليته

القوميةالاتحاداتأوبالجمعياتالأبرشياتأوالتجمعات

كلفىللموحدينكنائسوتوجد.الموحدينلكنائس

(،)السابقةوتشيكوسلوفاكياوكندا،أمشراليا،من

ونيجيريا،،ونيوزيلندا،لهندوا،لمجروا،نياوألما،ركنمالدوا

،المتحدةوالمملكةإفريقيا،وجنوبورومانيا،وبولندا،

.المتحدةوالولايات

لمذهباثارعنللنصرانيةالتاربالمبكرويكشف

يبدألمالحاليةصورتهفيالتوحيدمذهبولكنالتوحيد.

عشرالسادسالقرنفيالدينيالإصلاحعصرحتى

ميخائيلالأسبانياللاهوتيالموحدينأوائلومن.الميلادي

الدياناتومدرسام(،553-1151)سرفيتوس

وابنأم(562-1)525سوم!ينوسليلياسالإيطالى

أم(.406-1)953سوسينوسفاوستوسأخيه

منكلفيمنظمةجماعاتأنفسهمالموحدوننظم

والسائعشرالسادسالقرنينخلالوإنجلتراوالمجربولندا

دينرجلوهوبلاندراتا،جورجكانفقد.الميلاديينعشر

عامفيالموحدينمننشطةلمجموعةزعيما،إيطالي

مذهبونشرأم563عامفيالمجرإلىذهبثم.أم558

الشخصيةسوسينوسفاوستوسوكان.هناكالتوحيد

إلى9157منالفترةفيالتوحيدمذهبفيالقيادية

فيالخصوصوجهعلىسوسينوسوأثر.أم406

كتابام506عامفينشرواالذينالبولنديينالموحدين

أعماله.علىالمؤمس!،والجواببالسؤالالدينأصول

اتبعتالتيالتوحيديةللمبادئصياغةأولهذهوكانت

فيالقانونعلىخارجينالموحدونواعتبرالمجر.فيأيضا

الإصلاحانظر:.المضادةالإصلاحيةالحركةبعدبولندا

المفاد.

التوحيدلمذهبمؤمسماباعتبارهبيدلجونإلىوينظر

فيالرئيسيةوالتعديلاتالتطورأتولكنإنجلترا،في

عشر،الثامنالقرنخلالجاءتالإنجليزيالتوحيدمذهب

جديدةكناشإلىالكنائسمنكثيرتحولعندما

عامالبريطانيالأجنبيالموحديناتحادوتكون.توحيدية

المتحدةبالولاياتتوحيديةكنيسةأولوكانت.أم582

بولايةبوسطنبمدينةالملكيةالكليةكنيسةهى

انضموقد.أم785عامأسسطالتى،ماساشوسيتس

مكونينالمتحدةبالولاياتالخلاصمبدأوأنصارالموحدون

.ام619عامالخلاصيينالموحديناتحاد

-1211هـ،674-15)5.دولةين،الموحلى

الإسلاميةالجماعةإلىالموحديندولةتنسبام(275

الأقصى.بالمغربالمهديتومرتبنمحمدكونهاالتي

لاوحدهتعالىاللهبأنقولهمإلىالموحدينكلمةوترجع

وكل،التشبيهفوقفهو،المحسوساتتتصورهانيمكن

التشبيهأصحابخلافعلىمجازا،يعدتعالىللهتصوير

بل،للحقيقةمخالفونن!همفىفالموحدونوالتجعسيم،

همأنهميعتقدونلذلكوهمكفرا،رأيهميرونهم

تشبيهكلعنوينزهونهاللهيوحدونالذينحفا،المؤمنون

بالخلق.له

الدولة،هذهأسس!وضعأنبعدتومرتابنتوفي

الذي،عليبنعبدالمؤمنلقائدهبعدهمنبالخلافةوأوصى

فيمسلمحاكمأولوكان.المرابطيندولةعلىقضى

الممتدةالبلادعلىوضحلدهاستطاعالكبيرالمغربتاريخ

أسبانيا.إلىبالإضافةالأطلسيإلىمصرمن

!ط،الأندلسعلىالموحدينقبضةضعفتوعندما

باللهالمنصورالثالثالموحدينسلطانقادلذا،الأسبانفيها

-)058عليبنعبدالمؤمنبنيوسفبنيعقوب

هـ،195سنةجيشهام(891-1841هـ،595

موقعةفىكبيراانتصاراالأسبانعلىوانتصر،أم591

هذايقلولم.نفسهالعامفي،بطليموسقربالأرك

الزلاقة.موقعةفىقبلمنالمرابطينانتصارعنالانتصار

سببت.الإسلاميةالحضارةفيالموحديندولةدور

،المغربفيكبيرانشاطادولتهاوقيامالموحدينحركة

اتخذهاالتيمراكشمدينةعبدالمؤمنزمنفىوتوسعت

الفتح،رباطدعاهاصغيرةبلدةأسسأنهكماله،عاصمة

يعقوبيولممفأبيحفيدهحكمزمنفيوتوسعت

إلىبالرباطوسميت،لهعاصمةاتخذهاالذيالمنصور،

هذا.يومنا

بتقدمالموحدينحكممنالأولىالفترةوامتازت

توسعتفقد،والثقافةالعمارةمجالفيعظيمحضاري

،كبيرةأبنيةفيهاوأقيمتالموحدينمدنمنآخرعددرقعة

أعظممناثنانعاش!وقد.اليومحتىباقيةاثارهاتزالما

دولةظلفيرشد،وابنطفيلابنهما،المغربفلاسفة

فيوعاش.مراكشفىبلاطهممنالرعايةولقيا،الموحدين



الأعلىبوأ،المودودي372

الأدباءاروالفقهاءالشعراءمنكبيرعددأيفئابلاطهم

لمؤرخين.وا

هذهسقوطعواملأبرزمنكان.الموحديندولةنهاية

لدولة:ا

الرجالفيهاتطوع،صليبيةحرباعليهماالأسبانإعلان-أ

المنصوربنالناصرجيمقفهزمواأوروبا،غربيدولمن

ذلكوكانام،212هـ،906سنةالعقابموقعةفي

هـ،633عامبالأندلسالموحديندولةلنهايةبداية

.أم235

اطمصور،يوسفأبىبعدمترفينضعافحكاممجيء2-

أضمرداإلى-المنصورعهدفيحتى-الدولةعرضمما

نصرانية.احرىوقبائلفئاتقب!!منعليها

على،الداخليةالأهليةالمعاركحلبةفيدخلولهم3-

هـ،668-06)9سنةخمسينمنأكثرامتداد

معظموأبيدتقواهمفاستنفدتأم(،2121-926

قدفيهاالثائرةوالعناصرأررولةاجهازإنبل.عناصرهم

الخليفةفقتلالأمر؟نهايةفيالخلفاءقت!!هيتولت

العادأ!،والخليفةالرشيد،عبدالواحدمحمدأبيالموحد

أشياخمنمائةمنأكثرقتلالمأمونالخليفةإنبل

.خالفوهالذينالموحدين

هـ،668عاممرينبنىيدعلىالنهائىالسقوط4-

.أم926

المودموعةفيعلةذاتمقالات

دولةبلإ،المراالرباط

مراكمغ!رضدالن

بتار،المعر!موقعة،لزلاةسةا

وا،لدا،المرييةلوب!صأ،طمما!لرا

هـ،أ993-1231)لأعلىابوأ،وديالمود

بالهندمعروفإسلاميوداعيةمفكرام(.3091-979

العشرين.القرنمنتصففيبهاالإسلاميةالجماعةوأمير

حيدرمقاطعةفيآبادأورنكفىالمودوديالأعلىأبوولد

يدعلىتعليمهوتلقىآباد،

سنفيالتحقثم،والده

حيثبالمدرمعةعشرةالحادية

مدرسيه.إعجابمحلكان

ةدرا!علىالمودوديعكف!

والفارسية.العربيةاللغتين

العملفقرربامتياز،واجتازها

مبنخيهوعملالصحفي

فيالمودوديأبوالخيرسيد

المودوديالأعلىأبوبحتورمدينةجريدةتحرير

السلطاتأغلقتحيثعملهيطللمولكن.أم189

.الجريدةالبريطانية

،أم029عامصحفيةجبهةبإنشاءالأعلىأبوقام

الهندعلماءجمعيةمديرمعاشتركحيثددهيإدىوانتقل

.ام239سنةاغلقتأنإلىالمسلمجريدةإصدارفى

دولةإقامةفكرةبلورةفيالمودوديالأعلىأبوشارك

الذيغانديجهدبذلكمتحدياالهند،لمسلميمستقلة

أبوخالف.الهنديةالقارةشمبهتوحيدإلىيسعىكان

دولةبإقامةتمسكحيث،أقرانهبعضالمودوديالأعلى

تركإلىدفعهمما،الإسلاميةالشريعةتطبقمستقلةإسلامية

أسسحيثلاهورإلىوانتقل.الإسلاميةاشابطةحزب

.الإسلامدارإدارة

تنظيماالمودوديالأعلىأبوأسس!أم149عاموفي

له،أميراالمودوديوكانالإسلاميةالجماعةعليهأطلق

فيباكستاندولةإعلانحينإلىالجماعةنشطتحيث

.أم47181289

في:تتلخصالمودوديالأعلىأبيمطالباتكانت

أساسياقانوناالشريعةاتخاذ،وحدهللهالحاكميةإخلاص

بتحكيمالالتزام،الخالفةالقوانينكلإبطالللبلاد،

الحكومة.تصرفاتفيالإسلاميةالشريعة

نأإلامراتعدةالسجنالمودوديالأعلىأبودخل

،الفكريأوالحركينشاطهمواصلةعنيثنهلمذلك

الحركةمسيرةفىأثرتالتيوالمقالاتالكتبوكتابة

كله.الإسلاميالعالمامتدادعلىالإسلاميةالفكرية

للمعرفةالسلامدارمركزإنشاؤهإنجازاتهومن

إلىودعوته،البنجابولايةفيباثانكوتفيالإسلامية

،أم419عامفيفأنشئتبلاهور،الإسلاميةالجماعةقيام

عنورسائلهمؤلفاتهتجاوزتوقدلها.رئيسأولوانتخب

خطبهعنفضلا،والخمسينالمائةللإسلامالرئيسيةالحقائق

،الإسلامفيالجهاد:مؤلفاتهأشهرومن.المجالهذافي

والدستورالقانونبمالقرآنتفهيم،الإسلاممبادئ

والخلافة.الملكية،الإسلامي

عامدفعهبمرضالمودوديأصيبالستينياتمطلعوفي

الإسلامية.الجماعةإمارةمنإعفائهطلبإلىام729

حتىالحالهذهعلىواستمر،الفكريللعملتفرغحيث

وفاته.

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام979أهـ،993

ننانام(.029-)1884أميديوموديليالي،

الشكلكان،الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيبارزإيطالي

الرلحمم.فيالمفضلموضوعهالمفرد



قليل،العقطويلتوصحمكلالموديليانينموذجيةنصفيةصورة

بسيطة.خلفيةمعمتبايناالتعبير،

استخدامهجعلممابارزا،مصمماموديليانيكان

أسلوبه.جوانبمنملحوظاجانباللخطوطالإبداعي

فمعظم،والأسطوانيةالبيضيةالأشكاليفضلوكان

ورؤوس،طويلةوأعناق،مطولةأجسامذاتمواضيعه

لوحاتهفىالأشكالوتشويهتبسيطأنكما.بيضية

بالنحتاهتمامهمدىتوضح،النحتيةوأعمالهورسوماته

السود.الأفارقةعند

النحاتصديقهبتأثيرأيضاإبداعاتهرشاقةوتوحي

علىاخرتأثيرثمةوكان.برأنكوسيقسطنطينالروماني

الفرنسيالرساممن،الأولىأعمالهفيوخاصة،موديلياني

منوبالرغم.سيزانبولالمتأخرةالانطاعيةمدرسةمن

المتميز،بأسلوبهالنصفيةالصورلمواضيعموديليانىتشكيل

الفردية.بشخصياتهاتحتفظأنهاإلا

وارتبطأغلق،وبابالحياةنابضةشخصيةأميديوكان

.والخدراتالكحولبتعاطىالمبكرموته

ام(.589-)1873إدواردجورجمور،

البريطانيينالفلاسفةمنكثيرفيأثرغربيفيلسوف
373ئرطا،لمورا

علىوشجعالسليمةالفطرةنظرياتعندافع.المعاصرين

للفلسفة.أداةالعاديةاللغةدراسة

جامعةفىللفلسفةمدرلمماكان.لندنفيمورولد

العقل،مجلةيحرركانتقريباعاماثلاثينولمدة،كمبردج

الأخلاقعلممبادئمؤلفاتهوتشمل.فلسفيةمجلةوهي

الفطرةعندفاعام(،19)2الأخلاقأم(،09)3

أم(.29)5السليمة

بيانوعازفأم(.879-)9918جدرالدمور،

عازفاالفائقةلمهارتهنظراواسعةشهرةعلىحصلبريطاني

للمغنينمصاحبتهخلالكبيراإعجابانالمصاحبا.

هرتفوردشاير.فيواتفوردفيمورولد.الكمانوعازفي

مصاحبعازفكتابهفيالمصاحبالعازففنعنكتب

المصاحبوالعازفالمغنيوكتابأم()439خجلغير

أناهل:مجلدينفيالذاتيةسيرتهنشركماام(.)539

ام(،)789الوداعورسيتالأم(،)629؟الصوتعالي

مصاحبعازفلحياةمقدمة:أخرىمرةكتبكما

م(.1)839

كبيرةمستعمراتفييعيشالمورطائرطافر.المور،

الشماليالأطلسيللمحيطالصخريةالسواحلعلى

الصخريةالسلاسلتزدحمحيث،الشماليالهادئوالمحيط

منبحريةطيوروهيتوالدها.موسمإبانالطيوربآلاف

الصخريةالسواحلع!مستعمراتفىيعيشلحرفيطائرالشائعالمور

الشمالي.الهادئوالمحيطالاطلسيللمحيط



توماسالقديسهور،374

اخلموت.الطائرقربىبصلةتمتاختيالبطريقفصيلة

مباشرةالصحرعلىتبيضهااحدةربيضةالمورأنثىوتفقععر

04ب!تالمورطائرطولويتراوحعشا.تفئحليهاأددون

منالأعلىاالجانبوأصن.قصيرانجناحانوله،سمم54و

أجلعومواال!همدرأماالسواد.إلىضار!أسمرأطائراهذا

أديض.فلونهما

الأهـرثاإلىالأبيفرامنالضخمابيضهلونويتباين

زرهضاءأوبسيةأوسوداءبنقاطعادةيتميزوهوالأخضر.وا

فاتحة.

أم(.535-1)477ئوماسالقديسمور،

أغبنال،وعالم،دولةورجلمشهور،إنجليزيكاتب

قضائيمنصبأعلىاحتلتشانسلور.أ!رد!عميرأ!رد

أ!استقاوأمممه،أم532إلىأم52!عاممنإنجلترافي

جتهرولتطلية!الثامنهمريالملكخطةعلىاعترض!لانه

علىافتمةا!ورففرالأنهأم535عاموأعدم.كاترينالملكة

الإنجليزية.ال!ضيسةرئيسالملكيكونأن

يفتىأسدياأطفردا،مثامورصارالح!!ذأ-كمخذر

أ!دينية.اغيرأي-العلمانيةالسلصةأدعاوىفوقالضمير

عامقديساأعاثوأسحيةاالرومانيةالكنيسةبهواعترفت

.م3591

أكسفورد.جامعةفيتعلما.لندنفيمورولدحيماته.

نائبوصارأم،494عامالقضائيالسلكفيعملهولدأ

لحدمةالتحقأء18عاموفي.أم051عاملندنعمدة

رتبةإلىرفعوسفيرا.ملكيامستشاراالثامنهنريالملك

متحدثاوانتخب،أم521عامأملاكهعنوتنازل،فارس

القضاةوأصئقاضي،أم523عامأحمومامجلسباسم

وأصبحأم.952إلى1525عاممنلانكاستردوقيةفي

وولزيال!صاردينالطردبعداللورداتمجلمه!رئيسمور

مشتبكاالثامنهنريمطكان،الوقتذلكوشي.أم952عام

فقد.ال!صاثوليكيةالرومانيةأعنيسةمإمريرةمعركةفي

يمكنهحتىأراغونأوفكاترينزوجتهيطلقأنأراد

بولين.آنمنالزواج

منصبه،منمورواستقال

!مياسةتأييديستطعأسملأنه

أبريلوفيالبالا.ضدالملك

مورسجنأم534عاممن

قسميؤديأنرفضلأنه

قانونيةمقدمةوهو،السيادة

قانوديسمىكانلقانون

يقررالقسماوكان.الوراثة

مورتوماسالقديسفي!أقياثمنهنريأن

أدينوقدالبابا.فيهمبما،الأجانباالح!صامكلفوقمرتبة

زور.شهادةعلىبناءوأعدمالعظمىبالحيانةمور

لالاهتماممورشخصهميةارتبطت.والمؤلفاتالشخصية

ضمؤونعنالروحيوالانفصالعصرهبمشكلاتأصشديدا

خاصةحياةوعالق،الأسريةلحياتهمخلصعاكانالعال!ا.

بالنسبةكانذلكومع.المرحةبن!صاتهمشهوراكان.بسيطهة

أقصىفيحانحيثأضناقض،باتتصفشحصيةلمعارضيه

شديدوكان،الحزنشديديبدوكانعندماالرحدرجات

مناصراوكان.أعسعادةاغايةفييبدوصانعخدماالحزن

أرازمسالإنسانىالفيلسوفأصدقائهل!!ومن،أطفنون

.هولب!تهانزأ!نانوا

الوطوبيامؤلفهفيجيداالعاطفيةمورفلسفةوتتبدى

.أم651عامباللاتينيةكتبهالذي،أغاضلةاألمدينةاأو

والمساواةالعدالةتسودهمثاليلمجتمعوصفواليوطوبيا

اللغاتإلىالحبيرالعملهذاأضافوقد.المواطنينأ!ص!

الأعمالمنالكثيركتبكما.جديدةقيمةروبيةالأرا

أحسنوكتب.الإتينيةوا-بالإنجليزيةاششريةرأصشعريةا

فيالعزاءحوارحتابوهو-الإنجليزيةاأطغةبامؤأغماته

الأخرىمؤلفاتهومنأسسجن.افيوهو-المحنةمواجهة

عامبالإنجليزيةكتبهالذي،الثالثريتشاردالملكتاريخ

الكنيسةعنفيهادافعباللاتينيةكتاباتوسلسلة،أم513

البروتستانت.هجومضد

اليوطوبيا.؟النهفمةعصر:أيضاانظر

أشهرمنواحدةم(.7291-1)887ماريانمور،

إميليمعالمساواةقدمعلىتقفأمريكا،شاعرات

الفهم،علىيستعصيشعرهابعضأنورغم.دي!صسون

عامبوجهوهي.وفخامةروعةفيأشعارهاصاغتأنهاإلا

عددهوفيهاالحامممالعامليكونشعريةصيغاتستحدم

الوزنمنالتقليديةالأنماطمنبدلاالمقاط!وترتيب

أغافية.وا

غالباوهي-مورفيهاتكتبالتيالموضوعاتتبدووقد

الغريبةوالحيواناتالطيور

أطبيعة-افيأخرىوأشياء

جمالهامنتحدكأنها

ولكنها،الشعري

الموضوعاتهدهاستخدمت

أ!فاء.اوللأمانةرموزا

الفضائلهذهوتميز

قصائدمنلدءاأعمالها

الأشعارإلىأم()219

مورماريانم(91)67الكاملة



نزوعاتبعنوانمجلدفيجمعتهاالتيالنقديةوكتاباتها

لماريانالكاملةالشعريةالأعمالفازتوقدأم(.9ه)ء

.أم9ء2عامللشعربوليتزربجائزةمور

عاممورلماريانالكاملةالنثريةالأعمالمجلدنشر

موتها.بعدام869

ميسوريبولايةلويسسانتفيمورماريانولدت

تحريررأستكما.مكتبةوأمينةمدرسةوعملتبأمريكا،

أدتحيثام،929عامإلىام259عاممنديالمجلة

أعمالهم.ونشرالشبانالكتابتشجيعفيمهمادورا

الشعر.:أيضاان!

في،الرومانأطلقهاسمالمورالمغاربة.المغاريةالمور،

كما،الشمالىالإفريقيالساحلسكانعلىالقديمالتاريخ

فيها.وينتميعاشواالتيالمنطقةعلىموريتانيااسمأطلقوا

البربر.:انظرالبربر.هيأوسعمجموعةإلىالناسهؤلاء

البربراعتنقإفريقياشمالنافعبنعقبةفتحأنبعد

إلىبالإضافة،لهملغةالعربيةمنهمكثيروأتخذ،الإلمملام

فيفئأممبانيافيالعربإلىانضمواوقد.البربريةلغتهم

فىوالحضارةللعلوممراكزوأقاموا،الميلاديالثامنالقرن

الموريةبالحضارةالمسماةالحضارةوكانت.الأندلعسمنطقة

الموروفقد.عربيةحضارةأسالعماهيالوسطىالعصورفي

عشرالثالثالقرنأواخرفىأسبانيافىأراضيهممنالكثير

والملكةفرديناندالملكاستغلام294عاموفي.الميلادي

المسلم!تحكامبيننشأتانتيوالحروبالخلافاتإيزابللا

الإسلاميةالمعاقلآخرغرناطةمملكةعلىقواتهماواستولت

إفريقيا.شماليفياللاجئينمعظمواستقر.أوروبافي

سكانكلتعنيربماموركلمةفإنالراهنالوقتوفى

وكذلك.العربيةيتحدثونالذينالمسلمينمنإفريقياشمال

أصلمنينحدرونالذينأولئكتعنيقدالكلمةفإن

إفريقيا.شمالفىويعيشونتركيأويهوديأوأسبانى

المسلمينعلىأيضاتنطبقموركلمةأنكما

فإنهاموروتكتبوعندماسريلانكا.فيالعربالسنهاليين

وثمة.الفلبينجنوبفييعيشونالذينالمسلمينإلىتشير

وقد،البشرةلمسودالموربأنخاطئولكنه،شائعاعتقاد

لشكسبير.عطيلمسرحيةالاعتقادهذانشرفيتسبب

الأوروبي.الجغرافيالعنصرإلىالموروينتمي

فرديناند،غرناطةبمالعربالحمراء؟قصرأيضا:أنظر

الخامس.

،إنجليزينحاتام(.869-1)898هدريمور،

صمموقد.حجريةأوخشبيةموضوعاتفيأعمالهتتمثل

مفتوحة.أماكنفىقائمةلتظلالأعمالهذهمنالكثير

375مور،هنري

ليؤكدأعمالهفىوالفتحاتالفجواتمورويستخدم

إحساساتخلقالفتحاتوهذهفيها.الثلاثةالأبعادصفة

وسحرالفتحاتبينمورويربط.الحجمأوبالكتلة

الصخريةوالمنحدراتالتلالجوانبفىالكهوف

التيالقطعةالأعمالهذهعلىالدالةالأمثلةومن.الشاهقة

الشكلاسمعليهاوأطلقالدردار،خشبمننحتها

تمثالشكلفىإنتاجهأعيدالذيأم(،)359المضطجع

الحديث.العالميالمتحففيالبرونزمن

الأسرةاسمعليهيطلقالذيالبرونزيموروتمثال

وكيف،الإنسانيةأشكالهيبسطكيفيبينأم(9)94

أشكالمنأعمالهوتتكون.حريةفىالنعسبمعيتعامل

)منحنيةومقعرة(،الخارجإلى)منحنيةمحدبةمتتابعة

والعتمة.الضوءمنثرياتضادايخلقمما(،الداخلإلى

الأسرةالحجريالتمثالهوهذأعلىالجيدوالمثال

أم(.)55؟

الحجريالفحمامشخراجفيتعملعائلةفيمورولد

ثم،للفنونليدزبمدرسةالتحقليدز.قربفورد،كاسلفى

تأثرشابانحاتاكانوحين.لندنفيللفنونالملكيةالكلية

المبكرةأعمالهوتعكس.والإفريقيالمكسيكىبالنحت

النحت.هذأتميزاناللتينوالفخامةالبساطة

بينمختلفةفعلردودالمبكرةمورأعمالأثارتوقد

التي،بلوحاتهالواسعالجمهورانتباهيجذبوبدأ.النقاد

مورهنريالإنجليزيالمتالأطلقهالذيالاسمهوالملفهـطجعالشكل

عامإلىالبرونزيالتمثالهداتاريخويرجع.أعمالهمنعددعلى

.أم939



كيمجوا،تمورا376

الثانية،العالميةالحربإبانالجويةالغاراتأثناءالناستصور

.الأرضاتحتالحديديةاسمككمحطاتإلىيلجأونوهم

شكلأم(،)539وملكةملكأعمالهأشهروتشمل

أم(.)65!مفمطجع

فن.،النحتالبرونزبمأيضا:ان!إ

قادةأشهرأم(.581-1771)جواكيم،مورات

الأول،انابليونقيادةتحتخدمواالذينالفرنسيينالفرسان

أم808عاممنذالأولجواكيمالملكباسمانالوليوحكر

فيوتميزبونابرتنابليونمعخدم.أم481عامحتى

أ!جرارتبةإلىنابليونورقاه.ام697عامأجابإيطامعارك

مصر.شىأمحثماني!تاالأتراكاعلىانتصارهبعدام997عام

انتصاراتفىمهفادوراموراتفرسانهجماتوأدت

وفرايدلاند.وجيناأوسترليتزفينابليون

مأ281عامالروسيةالحملةمحنةفيموراتاشترك

عامليبزجفيانهزمعندمانابليونعنوتخلى.نابليونمع

حزيرةمنالسجنمننابليونهربعندماولكن.أم381

منإيطاليابكليفوزأنموراتحاول،أم581عامإلبا

عامواترلومعركةبعدالنمساويونهزمهولكن،أجله

تمول!ش،نابولىمملكةاستعادةموراتوحاول.ام581

.وأعدموحوكمبسرعةعليهالقبض

عاموفيبفرنسا.أ!تلا!متيد،فيموراتولد

.نابليونأخت،كارولينتزوخام008

بم؟(.أ310؟)759شيكيبوموراساكي

أال!دباكتابأشهروهي،موراساكيالسيدةأيضاتسمى

أبرزجنجيحكايةالطويلةروايتهاتعد.القديمالياباني

بسردالروايةوتبدأ.المبكرةاليابانيةالروائيةالأعمال

يمثلوهو.المشرقالأمير،جنجيللأميرالعاطفيةالمغامرات

الطيعة.تجاهالفريدةاليابانيةوالحساسيةالكياسة

التاييتللجيلديئالكتابتتبعأثناءحزناالإيقاعيزداد

الموتموضوعاتالقصةعلىوتسيطر.جنجىأسرةمن

ديمومةبعدميوصىلوذيوإحساسالحبفىوالإحباط

.الإنسان

العددهذامعشديدةببراعةموراساكيالسيدةتعاملت

وشكلتها.المعقدةاشوايةهذهفيالشخصياتمنال!صير

لعدإلاالغرليالأدبفيتظهركمواقعيةنفسيةبطريقة

ستةمنجنجيلقصةإنجليزيةترجمةونشرت.قرونعدة

،أم339-أم259عامىب!تماالفترةفيمجلدات

ويلي.آرثرالبريطانىالأديبوترجمها

كاتباتعدةمنواحدةموراساكيالسيدةكانت

أغرناخلالللإمبراطوراتوصيفاتعملنموهوبات

جنجي،حكايةإلىوبال!ضافة.الميلاديعشرالحادي

اشتهرتشخصيةمذكراتشعريةقصائدأيضاكتبت

عاصروها.لمنوالجميلالذكيبوصفها

هذهمساحةوتبلغتشيكيا.فيجغرافية!ةمورا!يا

أربعةنحوسكانهاعددويبلغ2كما790.62المخطقة

مدنثانيةبرنومدينةمورافيافيالمدنوأكبر.ملايين

.براغسوىالس!صانعددفيعليهايتفوقولاتشيكيا.

مورافا.هوالتشيكيةاللغةفىمورافياواسم

مورافياوتمتدتشيكيامنالشرقيالجزءفيمورافياتقع

نهرإلىوالسوديتكارباثيانجبالمنأكربىاالجنوبنحو

أحديعتبرالذيالدانوبنهرفيمورافانهريصبومورافا.

أوروبا.فياشئيسيةالمائيةالممرات

خصبةزراعيةأراضمنمورافيامعظمتتكون

الشامية،الذرةللإقليمالرئيسيةوالمحاصيل.ومنبسطة

كما.والقمحالسكروبنجروالجاوداروالشعيرأصكتانوا

وأاللحومأجلمنسواءالأبقارالمزارعينمنكثيريربى

.الألبان

وأهم،التشيكيةالحجريالفحممناجمأكبررتوجد

تمشمالالتيأوسترافا،مدينةحول،صناعةمنطقة

كبيرةفولاذصناعاتتوجدأوسترافامدينةوحولمورافيا.

مورافيامصانعوتنتج.الثقيلةالصناعاتمنأخرىوأنواع

والآلات،الجلديةوالمصنوعات،الكيميائيةالموادأيضا

.توالجرارا،لمنسوجاتوا،يةالأحذوا،نيكيةالميكا

دلإل!!ة*-،كا!

لمث!،ع.عص-*!*ءلال!--،-7--7-.7-

سما!--ء؟ىيرس؟ير-لاص*ع--؟.7-ص-.--لات

قصورمنوقصراقلعةا!متحدمتمورافيافيبرنستينقلعة

،الميلاديعشرالسادسالقردأوائلفىالقلعةلاءتم.الأرمشقراطيةا

موراميا.فىالاتريةألمبانياأعظمم!واحدةوهى



377تولبرأ،فيامورا

بدايةفياللإيطاليالطرازعلىبمىمورافيا،حنوبيفىالبوشلوفيكقمر

الإيطهاليالوازعلىحديقةمىتحولت،الأراضىمنتاسعةمساحةوسط

سلافيونقوموهم،التشيكمنمورافياسكانومعظم

مورأفياسكانمعظمأنكما.التشيكيةاللغةشحدثون

مورأفياوفي.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةإلىينتمون

الفنية.المدارسمنوعديدجامعتان

فيسلافيةقبائلاسعتقرتالميلاديالخامسالقرنبعد

القبائلهذهاتحدتالميلاديالتاسعالقرنوخلالمورافيا.

العظمى،مورافياإمبراطوريةوكونتأخرىسلافيةقبائلمع

القرننهايةوفيأوروبا.وسطمنكبيراجزءاضمتالتي

دمروها.أنيلبثواولممورافياغزوفيالمجريونبدأالتاسع

مورافياأصبحتالميلاديالعاشرالقرنبداياتوفي

وفيبوهيميا.دوقيحكمهاكانالتيالأراضيمنجزءا

عائلةحكمتحتومورافيابوهيمياوقعتأم526عام

وحكمت.عائلة،هابسبيرجان!:النمسا.فيهابسبيرج

.قرونأربعةتقاربلمدةالتشيكهابسبيرجعائلة

العالميةالحربنهايةقبيلام،189أكتوبروفي

المستقلةتشيكوسلوفاكياجمهوريةأقيمت،الأولى

الحربوخلالأقاليمها.أحدمورافياوصارت)سابقا(،

القصراقيموقد.كثيرةبتماثيلمزينوهو.الميلاديعشرالثامنلقرن

.الإنجليزيالنمطعلىحديقةإلىوأخيرا،فرنسيةحديقةإلى

الألمانيةالقواتاحتلتأم(459-1)939التانيةالعالمية

مورافياعلىالحمايةالألمانوأعلنتشيكوسلوفاكيا.

القواتطردتأنبعدزالتالحمايةهذهولكنوبوهيميا.

تشيكوسلوفاكيامنالألمانيةالقواتوالأمريكيةالسوفييتية

تشيكوسلوفاكياغيرتأم949وفي.أم459عام

وحداتمحلهوحلتمورأفيا،فيهبماالإقليمىتقمسيمها

مثلالمهمةالشخصياتببعضمورافياوترتبطأصغر.إدارية

إلىتوصلالذي،النباتوعالمالراهب،مندلجريجور

نأكما،أم865عامبرنوديرفيوهوالوراثةفينظريته

عامهوكفالديفيولديانشيكلوسالموسيقيالمؤلف

تفككتام299عاموفي.أم1854-289

تشيكياهما:مستقلتيندولتينإلىتشيكوسلوفاكيا

تشيكيا.منجزءامورافياوأصبحتولمملوفاكيا.

كاتب.م(0991-091)7ألبرتو،فيامورا

فيالقصيرةوالقصةالروايةكتابأشهركانربماإيطالي

بالوصفأعمالهوتتميز.الميلاديالعشرينالقرنفيإيطاليا



ايمور837

تحملألهاكمامقتصد،قويوبأسلوبالواقعيينوالحوار

كتاباتهفيمورافياهاجم.الإنسانيللسلوكنفاذةن!ة

معزولةضعخصياتوصورإيطهاليا،فيالأخلاقيالفساد

عاطفيا.ومفلسةاجتماعيا

سنوفي.بنشيرلألبرتوسميورومافيمورافياولد

المصحةرهينوظل،السلبمرضأصيبعشرةالسادسة

لعضوقرأ،والفرنسيةال!نجليزيةدرسوفيها.عامينلمدة

وعصل.يكتبوبدأ،الشهيرةالأوروبيةاالأدبيةالأعمال

زمنمورافيارواياتأولىوظهرتصحفئا.بعدفيما

(أم)539الإنجليزيةإلىوترجمتأم(29)9اللامبالاة

فيهادبالمتوسطهةالطقةمنأسرةحياةالروايةوتتناول

أغاشيةاالأسرةهذهساعدتوكيفالأخلاقيالفساد

امرأتان:الأخرىمورافياأعمالومن.الإيطالية

الحربلعدإيطاليافيالحياةتصفوالتيام(،)749

رومامنامرأةام(،9)47رومافتاة؟الثانيةالعالمية

ومن.اشوسطةالطبقةقيمعلىهجوموهىأم(،9)94

رومامنحكاياتالقصيرةقصصهمجموعات

م(.0791)الفردوسأم(؟59)4

الحابفيتقعأسكتلنديةمحلىحكممنطقةموراي

عدد.جرامبيانمقاطعةفي،فيرثمورايمنالجنوبي

فيالمنطقةسكادمعظمويعيع!.نسمة451.82سكانها

الساحليةالمدنفيالأساسيةوالأنشطة.الساحليالإقليما

الخفيفة،والصناعات،والسياحة،اللأسماكصيدهي

حيث،الغاباتفأهمهاالداخلفيأما.المنسوجاتوتويز

والشوفانالشعيروزراعةالماشيةتربيةفيالمزارعونيعم!!

الجذرية.والمحاصيلوالحشائعق

جندياكانأم(.497-؟أ71)9جيمس،موراي

فيكويبكلمقاطعةنيبريصاأحاكمأولأصبحبريطانيا

عامأمريكاإلىوذه!بإنجلتراسسكسفيولدكندا.

.أم7ء7

نوفاسكوتيابمقاطعةلويسبرهفىالفرنسيينحارب

تحتعمداءثلاثةكأحدمورايعمل.أم758عامبكندا

ضدناجحةمعركةفىوولفجيمسالجنرالإمرة

وبعد.كويبكمدينةخارجأبراهامسهولعلىالفرلسيين

فيماعنهاودافع.المدينةليحكممورايتركالنصر،تحقيهت

لافي.ديفرانسواالجنرالبقيادةفرنسيجيشضدبعد

.أم076عامكويبكلمنطقةحاكمامورايعين

أصب!!،الفرنسيالح!-انتهىعندما،أعوامثلاثةبعد

منعليهاالاستيلاءتمالتيالرئيسيةللمنطقةحاكما

بينعديدةمشاكللمواجهةواضطركندا.فيأغرنسيينا

والتجاروالضباطوالفرنسيينالكندي!توبينوالهنودالإنجليز

بتفضيلإمرتهتحتالعاملينبعضاتهمهوقدالإنجليز.

تبرئتهوتمتأم766عامبريطانياإلىفاستدعيالفرنسيين

إليه.الموحهةالتهمكلمن

السا!علىمورايخليجيقعدخليج.،موراي

الشمالبحرداخلويمتد.الشماليةلاسكتلنداالشرقي

فيولومسيماوثهايلاندمقاطعةشرقينيستارباتحتى

حتىالأرضداخلخلئمورايويمتد.جرامبيانمقاطعة

إنفرنيس.أسسانرأسعلىتقعالتيإنفرنيسإلىيص!!

كانأم(.419-1481)جونالسير،موراي

لأعماقومكتشفابالمحيطاتوعالما،الطهبيعيبالتاريخعالما

قاعدراسةفيتخصصالجنسيةلريطانيوهوالبحار.

شكلواالذينالتارلإلطبيعيعلماءضمنكان.المحيطات

دراسةأجرتالتىتشاليجر،اسمفينةمقعلىعلميةلعثة

إلى1872عاممنذالمحيطاتوقاعالمحيطاتعنعلمية

تقاريرضمتمجلدا05مورايحررذلكبعد.أم876

المحيطأم(بم)129المحيطأعماقكتابيألفكما.البعثة

ولد.المجالهذافيتقليدئامؤلفايعدوالأخيرأم(.)139

دراممةوأجرىأدنبرةجامعةفيوتخرجكندا،فيموراي

الأسكتلندية.البحجراتعنقيمة

أم(.159-)1837جيمسالسير،موراي

النصوصدراسةفيتخصصأسكتلنديلغويعالم

عاما.35لمدةأكسفوردلقاموسمحرراكان.القديمة

مجالواتساعبدقتهالمعجميعملهفيمورايعرف

نأإلا،وفاتهعندناقصاكانالمعجمأنورغم.معلوماته

فيه.ال!كبربالجزءأسهمموراي

بمنطقةدنهولمفيمورايهنريأغسطسجيمسولد

منالقريبةهاويكفيمدرساعمل.أسكتلندافيبوردرز

درس.لندنفيومدرسامصرففيموظفاث!،موطنه

وأصبحكبير،حدإلىذاتهعلىمعتمدااللغةعلمموراي

لقاموسمحرراأصبح.بلندناللغةفقهجمعيةفيعضوا

عامفارسلقبمنحأم(.)987الإنجليزيةللغةأكسفورد

.أم809

لريطانينقابي(.-أم)229اللورد،موراي

مأ739منذالعمالنقاباتلمجلسعاماسكرتيراكان

.أم969منذالعامالسكرتيرمساعدكان.أم849حتى

فيتعلماشروبشاير.بمقاطعةهادليفي،مورايليونيلولد

نيوكوليجوكليةلندنوجامعة،الثانويةولنجتونمدرسة

والاقتصاد.السياسةدرسأكسفورد.لجامعة



937سلكليفتوماس،مورت

فيللعملالعمالنقاباتمجلسإلىانضم،أم479في

عاممنذالقسمرئاسةمورايتولى.الاقتصاديالقسم

نبيلاام859عامتنصيبهتمأم.069حتىأم549

أبنجفيمورايأجاروناوأصبحلقبهأولادهيرثلابريطانيا

مست.فور

شبكةوروافدهموراينهريشكل.لهر،صراي

الذيموراينهرحوضيقعأستراليا.فيالرئيسيةالأنهار

في2،كمألأ.072.56أمطارهمستجمعمساحةتبلغ

معبعتقريبايغطيويكاد،القارةمنالشرقيةالجنوبيةالزاوية

موراينهرطولويبلغلأسعتراليا.الإجماليةالمساحة

التيوالأنهارالأسامميةالروافدأطولأما.كم95822

ومرمبيجيكم(،2لأ074)،دارلنج:فهيفيهتصب

مورايويعد.(كم065)وجولبيرن،ك!ا(أ،575)

.الطولحيثمنالعالمفينهريةشبكةرالغدارلنج

أمطارمنموراينهرفيالجاريةالمياهمعظمتاتي

الألبجبالفيالثلإلربيعيذوبانومنالشتاء،

تجريالتيالصيفيةالخماسينأمطارمنوكذلك،الأسترالية

الجنوبيةكوينزلاندفيدارلئ!نهرعبرموراينهرإلى

الغربية.

فمنطقة:رئيسيةريشبكاتأربعمورايحوضفى

أنهارمنالأرضيةبالجاذبيةتروىموراي-جولبيرنري

فيهاالماءويستخدم.وكامباسيولودونوجولبيرنموراي

لزراعةالمنطقةفيالمزارعونيستخدمهكما.المراعيلري

نيوفيمرمبيجيريمنطقةأما.والخضراواتالفواكه

تلكفيللريوأهميةتطوراالأكثرفتعدويلزساوث

وكلاويك،نيوساوتفييشويرتوعمددارلنحبمصيلتقيموراينهر

العالم.فى!ريلظامأكبررابعيشكلاداسهري!ا

كما،الأخرىوالحبوبالأرزالمنطقةتنتجحيثالبلاد،

والقطن.والماشيةوالصوفوالخضراواتالفواكهتنتج

موراينهرامتدادعلىالواقعةالريمناطقوتستخدم

الريمياهأستراليا،وجنوبيويلزساوثونيوفكتوريافي

المزارعونويزرع.مباشرةأضهرامنالضخطريقعن

.والخضراواتالحمضياتمنكبيرةوكميات،الأعناب

تنئالتيالمناطق،الشماليةالريشبكاتترويكما

خاصمشروعوهناكوالألقار.الصوفرئيسىبشكل

ويلزساوثنيوشماليفيناموينهروأعلىويفيكبير

القطن.لإنتاخ

إمدادفيموراينهرمياهتستخدم،الريإلىوإضافة

استرالياجنوبيفيالقنواتبعضشقتحيثبالمياهالمنازل

أديليد،فىالمياهإمدادمركزإلىمورايمنالمياهلنقل

نهرويوفرووميرا.وبيربىوبورتأوغوستا،وبورتووايالا

منكبيرعدديوجدحيث،الترويحلمنطقةالمياهموراي

(.)العواماتالزوارق

وسدودتخزينمنشاتموراينهرمجرىعلىأقيمت

الماءحصصفيوالتحكمالنهر،فيالماءجريانلتنظيم

وسدفكتوريابحيرة:المنشآتهذهوأهم.للريالخصمصة

جنوبيفيأخرىسدودوممتة،دارتماوثو!مد،هيوم

فكتوريا.فيمعدودوثلاثةأمحتراليا،

والعكر،مياههملوحةتزايدلخطرمواريمياهتتعرض

والمبيداتوالبكتيريا()الأسمدةوالمغذيات(الطين)نسبة

أنواعتمثلكماالماء،وأعشابالثقيلةوالمعادنالحشرية

أيضا.مشكلةإدخالهاتمالتيالأسماك

موراينهرحوضعلىالأصليونالاستراليونعاش

وصلواالذينالبيضوأول.سنة04و...منأكثرمنذ

على.هوفيلووليم،هيومهاملتونالمكتشفان:النهرإلى

على-دارلنج-موراينهرشبكةتابعالذيالم!صشفأن

وأطلقستيرتتشارلزالقبطانهوإنماوقربادقةأكثرنحو

سرأمينمورايجورجالسيرالمممعلىموراياسمعليه

أنذاك.المستعمرة

موراينهرلمياهالأولالتجاريالامستخدامكان

النهرعبابالمجدافيةالبواخرمخرتحيتالملاحةلأغراض

منالنوعذلكاستخدامواستمر،أم853عاممرةلأول

حيثعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتأوائلحتىالبواخر

.المعبدةوالطرقالحديديةالسككمحلهاحلت

ام(.878-)1816سلكليفتوماس،مورت

نظامبدأ.أمشراليافيالروادالأعمالرجالمنواحداكان

منتجاتصناعةوبدأأمشراليا،فىالعلنيبالمزادالصوفبيع

خطأولمنشئيمنواحداوكان،الخاصةأرضهفيالالبان



لرلمورا038

أه!كانتبأستراليا.ويلزساوثنيوفيحديدسكة

ليحوأ!دي.إي،الفرنسيالمهندسمععملحينمنجزاته

عام!يبها.والرقيالتبريدلصساعةالفنيةالطرقتطوير

،الاغناممزارعأصحابمنمجموعةمورتقادام877

فيتبريدمصنعبتركيبليقوم،لسي!صلالمالقدمواالذين

إدارةفيفشلالحظسموءوأ!كنهنورثامالنقلسفينة

أندروحاول،مورتمنوبتشجيعبعد،وفيما.محركه

ظهرعلىلندنإلىالمجمدةأطحومامنشحنةأولأ!إرسا

.أم987عامستراثلفناسفينة

محيدنيإلىهاجرإنجلترا.فيبولتنشيمورتولد

.م8381عامبأستراليا

الدىمتوسسصأسلاح،الهاونأيضاويسمىالمورش

أيةأو،أضلالسامحميةقريبةأهدا!إلىللوصوليستخدم

(أغذاف)االهاوزرالمدفعأوبالبندقيةومقارنة.خرىموالبن

المورترويمتارأقصر،وماسورةأكبرقذفزاويةللمورترفإن

نقلهويم!ش،هائلةنيرانقوةوذو،الورنخفيفبأنهكذلك

بسهولة.

الطرفمنمغلقأنبوبمنالمورترمدفييتكونو

يم!شساقانوهناك.دائريةقاعدةعلىيرتكز،الأسفل

مدفعالجنودويطلق.الفوهةيسندانوضعهما،فيأضحكما

التيالنيرانإبرةفتضربالقاعإلىالذخيرةبإسقاطالمورتر

لاحتىزعانفلهاالمورترقذائفومعظم.الفتيلتفجر

مدافعفيالماسورةقطرويبيئالهواء.فيانطلاقهايختل

أقلقطرهفإن،المشاةمورترأماأكثر.أوملمأ50المورتر

أملم.50من

-1)939الثانيةالعالميةالحربقبلالجيوشوكانت

كذلك.وقصيرةثقيلةمورترمدافعتستخدمام(549

الخطوطعنللدفاعالكبيرالمورترتستخدمكانت

مدافعمحلالانحلقدالهاوزرالمد!ول!ش.أصساحليةا

مورتروزنخفةوبسببوامئ.نطاتعلىأضقيلةاالمورتر

الحربأثناءفيمهماأصئملاحانقلهوسهولةالمشاة

الثانية.أحالميةا

علىمورتونخديجيوجد.!خلدج،مورتون

خليجوهوأسترأليا،فيل!ضينزلاندالجنوبيالشاطئ

علىميناءإلى،برزبينمنكم92اتساعهيبلغكبير

كبيرةجزرثلاثجزئياالخليجويطوق.نفسهالنهر

وهذه.الشماليةوا!شرادبروك،ومورتونبريبايهى

جزيرةوفى.مشهورة!مياحيةمناطقالجزر

ملم81مورترمدافع

وسهلةالوزدحفيمة

أقصىوسين.الحركة

حمسةنحولميرانهامدى

.متراتكيلو



381هنتتوماس،مورجان

وتشتهر.المعدنيةللرمالمهمةأماكناسترادبروك

بعضهاارتفاعويصل،الرمليةبتلالهامورتونجزيرة

م.275نحوإلى

خليجباسمالخليج!هذاكوكجيمسالكابقسمى

الارستقراطيينلاحدتكريماأم077مايو17فيمورتون

للجمعيةرئيممئاكانالذي،مورتونإيرلوهوالبريطانيين

الملكية.

مسخاأوكسليجونأجرىام823عاموفي

برزبينفيالمن!نللسجناءمستعمرةأسعستوقد.للخليج

.مورتونخليجباسمالمستعمرةهذهوعرفت4182عام

عاممفتوحةمستعمرةإلىالموقعتحولحتىواستمرت

.ام842

-)9181جرينتوماسوليم،مورتون

أعلنمنأولكان،أمريكيأسنانطبيبام(.868

وليمسنكروفورداستخدم.أم846عاماللإثيراكتشاف

لمولكنه.ام842عامالجراحيةالعملياتأثناءاللإثيرلونج

كروفورد،لوبخانظر:.ام984عامحتىاكتشافهينشر

وليمسن.

خلععمليةفيالأمرأولالإثيرمورتوناستخدموقد

الكيمياءأستاذ،جاكسونتشارلزمناقتراحعلىبناءسن

عمليةفيام846عاماستخدامهوأعادهارفارد.بجامعة

مستشفىفيوارن.سي.جونأجراهاجراحية

الاكتشافهذاعنالإعلانوكان.العامماساشوسيتس

الخدر.اممتخدامالطبيةالأوساطقبولفيتحولنقطة

وفرنسابريطانياإلىوانتقلتبسرعةالطريقةوانتشرت

.أخرىودول

الفرنسيةالعلومأكاديميةمنحتام085عاموفي

لكلمناصفةفرنكآلافخمسةوقدرهامونتيونجائزة

أنهالرجلينمنكلوادعى.ومورتونجاكمسونمن

يحقاسمأنمورتونورفضالوحيد،الاكتشافصاحب

وصلتمريرةمعركةبينهماونشبت.جاكسونمعالجائزة

المالىالخرابحلأننتيجتهامنكانالقضاء،ساحةإلى

القضية،لدرأسةلجنةالأمريكيالكونجرسوكون.بمورتون

قرار.إلىتصلأنتستطعلملكنها

ماساشوسيتسبولاية،شارلتونفىمورتونولد

للأمريكية.ا

الإثير.التخدير،:أيفانظرا

الحيالكائنصفاتيحدد،الخليةمنجزءالمورثلأ

شكلمثلخصائصالمورثاتتحدد.الأبوينمنالموروثة

الطفل.شعرولونوالطولوالجنسالورقة

شبيهبناءعلىمستقرة،وراثيةوحداتوالمورثات

كلوفى.الخليةفي)الكروموزوم(الصبغييسميبالخيوط

فيخاصامكانامورثةكلوتحتل.المورثاتألافخلية

تحتالمورثاتوليصالصبغيمشاهدةويمكن.الصبغي

المورثاتأماكنالعلماءويحدد.عاديضوئيمجهر

.التجاربباستخدامووظائفها

والأحيائيةالكيميائيةالعملياتعلىالمورثاتتؤثر

منمركبةوهىالعمر.فىوالتقدمالنموفترةخلال

أحد.أ(،)د.نالأكسجينمنقوصالريبيالنوويالحمض

كلوتشكل.خليةكلنواةفيالموجودةالنوويةالأحماض

وتتركب.صبغيكلفي.أد.نجزيءمنجزءامورثة

الريبيالنوويالحمضمنبعفالفيرولمماتمورثات

.أ(.)ر.ن

بالموسوعةصلةذاتمقالات

الصبغىالإنسانجسمالإنسان

الوراثةالنوويالحمضالحينيالتخريط

علم،ثةلورااالخليةثيلورااالتغمر

ام(.459-)1866هنتتوماسفورجان،

فينوبلجائزةعلىحصل،أمريكيوراثةعالم

عامالطبأوالأعضاء(وظائف)علمالفسيولوجيا

كتابهفيوالموصوفةالوراثةفيلأبحاثهتقديراأم339

نأتجاربهخلالمنوبينأم(.29)6المورثنظرية

خلالمنجيلإلىجيلمنتنتقل،معينةخصائص

.المورث

ذبابةعلىتجارببإجراءالوراثةقوانينمورجاندرس

الأسس!بحوثهوأوضحت.جديدةسلالاتلإنتاجالفاكهة

فسرمنأولوكان.الوراثيةالسماتلترابطالفيزيائية

إلىتمرالسماتبعضأنوكيف،بالجنسالمرتبطةالوراثة

وأثبتمثلا(.الأنثىدونالذكر)إلىالآخر.دونجنس

علىمرتبةتكونالملورثاتأنومساعدوهمورجان

انظر:.ثابتخطينظامفي)الصبغيات(،الكروموزمات

الصبغي.

بمدينةكولومبيا،جامعةفيتجاربهمورجانبدا

ما409عاممنالأحياءلعلمأستاذاكانحيث،نيويورك

معهدفيالأحياءعلملختبرمديراوعمل.أم289عامإلى

.ام419إلى2891عاممنللتكنولوجياكاليفورنيا

عكلمأم(بم)259الوراتةوعلمالتطورهمامؤلفينوكتب

الوراثةكتابتأليففىشارككماأم(،)279الأجنة

أم(.09)5مندلنظريةحسب

كنتاكي.ولايةفي،لكسنجتونفىمورجانولد

درجةونالكنتاكيجامعةمنها،قليلةجامعاتفىودرس



أغسطسجاريت،مورجان382

ونالبالتيمور.فيهوبكنز،جونجامعةمنالدكتوراه

الجمعيةفيعضويتهومنهاالتكريممناص!منالعديد

أم(.!1)9عامالملكية

)1877أغسطسجاريت،مورجان

منها،الأجهزةمنعدداطورأمري!يمخترعأم(.639

ففيللمرور.الضوئيةوالإشاراتالغازاتمنالواقيالقناع

يشتملالغازاتمنواقياقناعامورجانطورأم219عام

.الرأسفوقيلبسالسدمحكمالتيلمنللرأسغطاءعلى

إلىيتدلىأطتنفسخاصبأنبوبمتصلاالغطاءهذاوكان

رجالرالشرطةرحالمنكثيراستخدموقد.الأرض

منالواقىمورجانقناعالمتحدةالولاياتشيالمطافئ

لإنقاذجهازهمورجاناستخدمأم619عاموفي.الغازات

مليءمائينفة!فيمحبو!عينكانواعاملاعشرينمنأكثر

أوهايو.بولايةكليفلاند،فيبالدخان

اختراعدراءةعلىمورجانحصلام239عاموفي

عنجدامختلفاجهارهوكانللمرور.الضوئيةللإشارات

فإنحالأيوعلى.اليومالمستخدمةالضوئيةالعلامات

!صان،اختراعهبراءةعلىمورجانحصلالذيالجهاز

وبعدوالخضراء.والصفراءالحمراءالأضواءعلىيشتمل

إلىالبراءةحقوقباع،الاختراعهذابراءةعلىحصوله

أمريكي.دولارأل!اربعينمقابلإليكتريكجنرالشركة

المتحدةبالولاياتكنتاكيبولاية،باريسفيمورجانولد

.أم598عامكليفلاندإلىوالتقل.ال!مريكية

م(.8861-؟361)ءهنريالسير،مورجان

فيالأسبانىالأسطولحارب،إنجليزيقرصانأشهر

الغربية.الهندجزرفيالأسبانيةالمدنعلىوسطاالبحار.

،أولملازمبرتبةلجامايكاحاكماالوقتلبعضعمل

.هناكالإنجليزيةللقواتوقائدا

توماسومنحهأم668عامغاراتهمورجانبدأ

وجمع،الأسبانسفنعنبالبحثتفويضاموديفورد

جامايكا.علىبهالقياميزمعونكانواهجومعنمعلومات

وهيبرنسيببورتومدينةمورجانهاجم.هجماته

بنما،فيبورتوبلو،إلىأبحرثمكوبا،فيالانكامغوا

الفرنسيينإنحتى،التحصينجيدةكانتمدينةهير

المجازفةمنبدلآبالفرارلاذواإمرتهتحتكانواالذير

قاسيةمعركةبعدالمدينةعلىمورجانواستولى.بالهجوم

حوائطعلىسلالموضععلىوالقساوسةالراهباتوأجبر

يمارسون،مورجانرجالوراح،المهاجمةلقواتهالمدينة

الحاكميوافقولم.المدينةفيوالنهبالسلبأعمال

برنسيببورتوعلىالهجماتهذهعلىموديفورد

كانتمورجانإلىصدرتالتيالأوامرلأنوبورتوبلو،

احتفلفقدحالأيةوعلى.المدنوليسأحسف!المهاجمة

وفجأةسفينتهظهرعلىحفللإقامةلانتصاراتهمورجان

ولكنرجلثلاثمائةمنأكثروقتل،السفينةأنفجرت

نجا.مورجان

مدينةفيوالنهبالسلببأعمالمورجانقام

سفنثلاثأسركما،أم966عامفنزويلا،فيماراكايبو،

مأ239ىاممور!انأعسطصحاريتيرالأمراخترعها،الحديتةالمددحجاةديعالمةسمةالفوئيةالمرورإشارات



383تراشاإ،سمور

مورجانأخذ.لتأسرهخصيصاأرسلتقدكانت،أسبانية

الحاكموعنف.جامايكاإلىوعادماراكايبومنكبيرةفدية

ولكنه،تجاوزاتهبسببأخرىمرةمورجانهنريموديفورد

جامايكا.فيالحربيةالسفنلجميعقائدانصبه

004/1دقائدامورجانأصبحبنما.علىالهجوم

دولةفيبنما،مدينةهاجمام671عامينايروفىرجل.

قطيعاالأسبانأطلق.شرسةمعركةفيعليهاواستولىبنما،

،مذعورةفرتالثيرانولكن،مورجانأتجاهفيالثيرانمن

مورجانأحرق،منكرةهزيمةالأسبانهزيمةعلىوساعدت

بعضواقتسمثرواتها،معظمعلىواممتولىبنما،مدينة

الأكبرالجزءومعهوأبحر،هجرهمولكنه،رجالهمعالغنائم

المنهوبة.الثروةمن

قدكانتسلاملمعاهدةخرقابنماعلىهجومهكان

إنجلتراوافقتوقد.بمأ067عاموإنجلتراأسبانيابينوقعت

الهندجزرفيالامسبانيةالمدنفيالقرصنةأعمالإنهاءعلى

علىإنجلترابسيطرةاسبانيااعترافمقابل،الغربية

لمهاجمةمورجانواعتقل.هناكالإنجليزيةالمستعمرات

تشارلزالملكولكن.للمحاكمةإنجلتراإلىوأرسلبنما،

.أم674عامفارسلقبومنحه،عنهعفواأصدرالثاني

ملازمبرتبةحاكماجامايكاإلىمورجانعادذلكبعد

عاممنصبهمنوطرد.هناكالإنجليزيةللقواتوقائدا،أول

جامايكا.إدارةفىعملولكنه،أم683

صبي،وهوجامايكاإلىوذهبويلزفيمورجانولد

فيها.وتوفي

-)1682باتيستاجوفانىمورجاني،

عرف،الأمراضبرعلمالتشردعلمفيخبيرأم(.771

بعلمالخاصالتشر!حأي،الباثولوجيالتشريحأبيباسم

القلبأمراضمنالكثيرووصفأكتشفوقد.الأمراض

قواعدفيمورجانىكتابأصبح.الدمويةوالأوعية

علمتاريخفيعلامةام(671)الأمرافوأسباب

علم.،الأمراضانو:.الأمراض

مدرساعملبولونيا.جامعةفيمورجانيتخرج

حاضروهناك.أم271عامبادواجامعةفىللتشريح

بنفسهمورجانيأجرى.اكتشافاتهعنوكتبودرس

فىمورجانيولد.جثة006عنيزيدلماتشريحعمليات

بايطاليا.،فورليمدينة

يتكونشفرةنظاممورسإشارات.إشارات،مورس

العاملونويستخدمه،ومسافاتقصيرةوخطوطنقطمن

.الأسلاكعبرالمبرقةالرسائللإرسالالبرقمجالفي

مورسصمويلالأمريكيالخترعإلىالنظامهذاينمسب

البرقاختراعبراءةبتسجيلأم084عامفىقامالذي

بسيطةرموزاستخدامإلىالنظامهذاويستند)التلغراف(.

الإنجليزية.اللغةفىالألفباءحروفتمثل

طريقعنالشفريالنظامهذافيالنقطةتكوينويتم

وتحدثعنها.اليدرفعثم،المبرقةمفتاحعلىسريعضغط

جهازلدىسريعةطقطقةصوتالسريعةالضغطةهذه

الآخر.الطرفعلىالمستقبل

مورلررموز
الدولية.الرمورهياليسارعلىالتيأسموزوا.البرقياتراللاسلكيةالرسائللإرسالتستعملمورسرموزكانت

وكندا.المتحدةالولاياتفيتستعملكالتفقداليمينعلىالتيالرموزأما
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فبنليصموبل،مورس384

علىالضغطفيستغرقالقصيرةالخطوطتكوينأما

تستغرتح!تفى،النقطةتستغرقهماضعفالمبرقةمفتاح

وتأخذ.أضقطةاتستغرقهماأضعافأربعةالطويلةالخطوط

نفسرالحرفمنهايتأل!التىوالخطوطالنقطبينالممسافة

تتكونالتىالحروفبينالمسافةأنحينفي،النقطةطول

تش!شلالتيالمسافةأما.نقطثلاثتعادلالكلمةمنها

نقطتين.فتساويالحرفتكوينمنجزءا

عبرتنقلالأخبارومعظمالمبرقةاشسائلكانت

الزمن،منطويلةلفترةمورسإشاراتبامشخدامالأسلاك

عنالرسائلهذهمثلنقليتمالحاضرالوقتفىأنهإلآ

امشخدامهاشاعالتىوالفاكسميليالتلكسأجهزةطريق

العالم.أنحاءجميعفى

.البرقبمفينليعمويل،مورس:ايضاانظر

ام(.872-)1917فينلىصمويل،مورس

أولاختراعبراءةعلىحصلشهيرأمري!يورساممخترع

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيناجحكهربائيةمبرقحهاز

لعدةاستعملالذي،مورسإشاراتنظاماخترعأنهكما

المبرقة.الرسائللإرسالسنوات

ماساشوسيتعم!بولايةتاونتشارلزفيمورسولد

عامسلجامعةمنوتخرج،مريكيةالأالمتحدةبالولايات

والديهمنإذنعلىالتاليةالسنةفىوحصل.أم081

الأكاديميةوفىلندنفىفدرس.الحارجفيأغنالدراسة

.للفنوناقجة

والنحتالتشكيليللتصويرأستاذاأم832عامعين

فىللفنونأستاذابعدفيماأصبحثم،نيويوركجامعةفي

نفسها.الجامعة

رسمهاالتياللوحةتعكسرساما.الأمربادئعر!مورسصمويل

الفنية.براعته)أعلاه(،دولافيتللمركيز



385،توماسمورلي

إطفاءلأجهزةمضخة،الأخرىاختراعاتهومن

جهازوكانآليا.التماثيللإنتاجالرخاملقطعوآلة،الحريق

نجاحا.اختراعاتهأكثرالمبرقة

فييبحثالعلوممنفرعالشكلعلمأوالمور!ولو!جيا

أغلبوفى.الحيةغيروالموادوالنباتاتالحيواناتبنية

فهي،الحيةالأشمياءدراسة-المورفولوجياتتضمنالأحوال

وعلم(الخليةبنية)دراسةالحليةعلممثلموضوعاتتشمل

بنية)دراسةالتشريحوعلم(النسيجبنية)دراسةالأنسجة

)الجيولوجيا(الأرضطبقاتعلموفيكله(الحيالكائن

للصخور.الخارجيالشكلبدراسةالمورشولوجياتختص

أكثربأنهاشتهرأم(.719-291)4أوديمورلمحى،

الحربفيالأوسمةعلىحصولآالمتحدةالولاياتجنود

المتحدةالولاياتمنحتهأم(.-459أ)939الثانيةالعالمية

ميدأليةوبلجيكاميدالياتثلاثوفرنساميدالية42

سينمائئا.ممثلابعدفيماأصبح.واحدة

الريفيةكنجستونمنطقةفيمورفيليونأوديولد

للجيشانضم.جرينفيلمدينةمنبالقربتكساسبولاية

.ام449عاممحارباثانياملازماوعين،أم429عام

يناير26يومفىوأوروبا.إفريقياشمالفيمورفيخدم

منبالقربوحدتهالألمانيةالقواتهاجمتأم459

تح!صقدبابةبرجعلىمورفيقفزفرنعسا.فيكولمار

جنودمن05حواليقتلفيالرشاشمدفعهاواستخدم

عسكريةمكافأةأعلىوهيالشرفميداليةتلقىالأعداء.

الدولة.في

عامالجيشمنتسريحهبعدالسينمائيعملهمورفىبدأ

شارةأفلامهتضمنت.سنوات3بحواليأم459

الجحيمإلىالذهابأم(بم)519الحمراءالشجاعة

مات.الذاتيةسيرتهعنأخذالذيأم(59)5ارالعودة

.طائرةتحطمحادثفيمورفي

ولحلالشديدالأدمدتخفيفيستخدممخدرالمور!ين

لأنهالمورفينالناسبعضويستخدم.أخرىطبيةا!شكلات

دولسنتوقدوالسرور.بالارتياحالشعورإليهميوحي

عندماإلاالخدرهذأاستخدامتحرمالتيالقوانينكثيرة

الطبيب.،يصض

بمرور-قديصبحونبانتظامالمورفينيتعاطونوالذين

،المعتادةالجرعةتناولعنتوقفواوإذا.لهمدمنين-الوقت

يتناولوامالمعديدةلأياممرضىوكأنهميشعروننهمئج

مرضأعراضمنيكونوقدهذا.الانقطاعلمرضواءا:

بالضعف.والإحساسوالقيءالباطنيالمغصالانقطاع

الشديدالألميجعلىأنهالمورفينخصائصومن

والإسهالالسعاليوقفالخدرهذاأنكمامحتملا،

الأطباءويقوم.النومجلبعلىيساعدوقد،والنزيف

الأدويةتفشلعندمافقطللمرضىالمور!بنبإعطاء

يؤثرالمورفينفإنالإدمانخطورةجانبوإلى.الأخرى

ء.القىيسببوقد،القلبوعملالتنفسعلى

منحالةإلىالمورفينمنالصغيرةالجرعاتوتؤدي

تجعلفإنهاالأكبرالجرعاتأما.المتوهمالذهنيالصفاء

بحالةيحص!المتعاطيوتجعلوذهولشرودحالةفيالعقل

متعاطيلدىويضعف.واللامبالاةالبلادةمنشديدة

القلق،أو،الحزنأو،الغضبأو،بالجوعالإحساسالمورفين

ويتناولهحاد.بشكليقللديهالجنسيالنشاطأنكما

اجتماعيةأوعقليةمشكلاتلديهمالذينالناسمعظم

المورفين،تعاطيبعدزائفةبسعادةالإحساسفيتوهمون

مشكلاتهم.تحللملوحتى

هذاتعاطيعنالإقلاعالمورفينمدمنيبعضويستيم

صاحبالمدمنأما.الطيببمعاونةبسهولةالخدر

فقد-اجتماعيةأوجسديةأوعقلية-الكثيرةالمشكلات

إدمطنانظر:.المورفينعنالإقلاعفىصعوبةيجد

.انحدرات

منالهيروينويصنع،الأفيونمنالمورفينويصنع

ولكن،متشابهةتأثيراتالثلاثةالخدرأتولهذه.المورفين

بمالهيرويننظر:ا.قوةأقلهالأفيونوا،أقواهاالهيروين

.لأفيونا

وهو.اليونانيةالأداطيرفيالأحلامإلهكانمور!يوس

شكلايأخذأنهيعتقدكان.النومإلههيبنوسأبناءأحد

ماالإنجليزيةفييقالوعندما.نومهمفيللناسويظهرآدميا

أنهيعنيفهذا"لممورفيوسيديبينماشمخصالملمإنمعناه

هذهاسممنالمورفينمخدراسماشتقوقد،نائم

الشخصية.

رسام.(م4081-3671)جورج،نلىلامور

الريفية.بمناظرهواسعةشهرةأكتعسبإنجليزي

كثيراوتأثروالدهيدعلىتعلم.لندنفيمورلاندولد

لوحاتهأولىعرض.والألمانالفلمنكيينللأساتذةبدراساته

.عمرهمنالعاشرةفيوهو

ام(.206-أء58أو1)557توماس،مورلي

بمقطوعاتهاشتهر،النهضةعصرمنموسيقيمؤلف

وأشهرهاالدريغالباسموالمعروفةالجزلةالمنفردةالصوتية

بلازمتهامايو(أولبعيدالاحتفال)أيالتنورشهرهوها
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تؤدىمورلطأغافطمازالتلا.لا،فا،الغريبةالمو!حيقية

وتستخدم،المرحةالخفيفةالأغانيابينوتصنف،بصوتين

الموسيقى.ن!يةيدرسونالذينللطلابنماذج

أكسفورد،جامعةفىوتعلمنوروشح!،فيمورليولد

كتابأم795عامونشرمرموقا.موسيقىمدرسوأصبح

الكثيرفيهيشرححوارشكلعلىكتب،موسيقيةنصوص

أجرىكما،عصرهفيالموسيقىوكتالةتعليمكيفيةعن

فىالمسرحفيتستخدمكانتالآلاتمنلمجموعةتعديلا

الكونسورت.عليهايطلقعصره

الق!بيالمحيطعلىلروسياميناءأهمئسكمور!

أغطيةأالدائرةشمالالعالممدنأكبروهي.الشمالي

الجليدمنخالياالميناءالدافئةالخليجمياهوتجعل.الشمالية

مورمانسكفيالسكانعددويبلغ.العامطوال

أشجاربهليمه!مسطهحسهلفىوتقع.نسمة.000412

كولامدخلويحدهاكولا.جزيرةشبهمنالشمالىبالجزء

الشمالى.القطىالمحيطمنذراعوهو

وبناءالأسماكلصيدمركزامورمانسكوتعد

أطمعادنومصانعالأسماكلتعليبمعاملوبها،السفن

الصيدلشباكمصانعوكذلك،الخشبيةوالأعمال

والمعادنالأسماكالمصدرونويشحن.الخشبيةوالبراميل

بهاتوجدكما،المدينةهذهمنالخامالصناعةوأخشاب

بينيربطحديديخطوهناك.القطبيةللأبحاثمحطة

مدينةتأسستوقد.بطر!مبرجولممانتمورمانسك

.أم519عاممورمانسك

إلىالعودةإلىتدعومنشقةنصرانيةطائفةاوورمون

تبقلمالأصولتلكأنوتعتقد،الأولىالنصرانيةالأصول

معاصرنصرانيالحديثةالعصورفىأعادهاوأنهالمسئ!بعد

الطائفة.مؤسرسميثجوزيفهو

الذيسميثجوزيف!اطائفةاهذهأنشأ.تاريخيةنبذة

بمقاطعةشمارونبمدينة،أم508ديسمبرمن23فيولد

وعندما.المتحدةبالولاياتفيرمونتلولايةالتابعةوند!مور

فىتمثلنوراشاهدأنهزعمعمرهمنعشرةالخامسةبلغ

الانضمامبعدمونصحاهعيسىوابنه،الربهما:شخصين

)الميثوديعست(كالمنهجيينآنذاكالمعروفةالفرقإلى

،لفترةالرؤيةهدهانقطاعوبعد.والمعمداليينوالمشيخيين

مورونياسمهملاكارأىام823ممبتمر21فيأنهزعم

نقشتكتاباتلقىوأنهلها،أعدبمهمةمكلفأنهوأبلغه

عامبترجمتهوقام،قديمةبلغةمكتوبا،الذهبمنصحائفه

يسوعكنيسةتأسيس،نفسهالعامفيوأعلنأم،083

عاموأتباعهرحلثمالاخر.اليوملقديسيالمسيح

مقروجعلهاأوهايوبولايةكيرتلاندمدينةإلىأم831

أعوابمثمانيةلمدةللحركةمركزاالمدينةوظلت.كنيسته

معبداوأقام،الطائفةوعقائد،الجماعةنظمووضع،تلت

.أم836عامأكملهللطائفة

فيواسعاتنصيرياعملاشهدتالفترةهذهأنورغم

فقدالحركةهذهإلىكبيرةأعدادوانضمام،المنطقة

الجماعة،أعضاءبينخلافاتنشوءذلكصاحب

وفي.الأخرىالنصرانيةالمذاهبوبينبينهمواضطرابات

إلىأتباعهبعضومعهسميثرحل،ام838عام

لكن،الولايةتلكفيالحركةأتباعإليهوانضم،ميسوري

بمنفسهالعامخريفوفيأيضا.هناكاضطراباتنشأت

وفي.المورمونيينمستعمراتالناسمنجماعاتهاجمت

،الأطفالفيهمبمنالمورمونيينمن17قتلهونزملمذبحة

يقولكما،إليهمووجهتاخرونوقادةسميثواعتقل

حواليوهرب،المورمونوأبعد.ألانحرافتهمالمورمون

تمكنأم983ربيعوفي.أجمنويإإلىمنهما000.5

ولايةوفى.إلينويفيأتباعهإلىوانضمالهربمنسميث

مدنأكبراصبحتالتينوفومدينةالمورمونأسسإلينوي

أصبحالذيوالدورالسريعالمدينةنموأدىوقد.ا!لايةا

أنشأتوقد.ومعاداتهمفيهمالشكإلىالمورمونيونيؤديه

لرئاسةنفسهرشحالذيسميثلمحاربةصحفيةجماعة

سميثواتهم،دمرتالصحيفةولكن.المتحدةالولايات

وأودعواالقادةوبعضهايرموأخوههوعليهوقبض،بذلك

منجماعةهاجمت،أم484يونيو27وفي.السجن

وأخيهسميثعلىالناروأطلقتالسجنمعارضيهم

قتيلين.فأردتهما

للحركةرئيسا،سميثمقتلبعديونجبرايهامأصبح

الحركةأتباعيونجقادثمومن،المورمونالناسوطارد

فىوأقاموا،الروكيجبالإلىأم847عامبهمورحل

المنطقة،فيالمورمونأعدادونمتالكبير،ليكسولتوادي

وتقدموا،أم984عاممدنيةحكومةيقيمواأنواستطاعوا

-سطالأمريكيالاتحادإلىللانضمامأممونجرساإلىبطلب

لماحدوداوضعالكونجرسولكنالصحراء،ولايةاسم

لها.حاكمايونجوعينأم،085عاميوتابولايةعرف

مرةبدأتوخصمومهمالمورمونبينالاضطراباتولكن

تمردوأ،قدالمورمونأنواشنطنفيأنباءوأشيعت،ثانية

بوكانانجيمسبالرئيسحدامما،لهمالعداءروحفانبعثت

وإرسال،محلهمورمونيغيرحاكموإحلاليوجعزلإلى

الاضطراباتسميتوقد،أم857عاميوتاإلىجنود

وانتهى.المورمونحربأويوتابحربذلكتبعتالتى

الجديد،بالحاكميونجقبلحينماأم858فيالصراع

سكانواستمر.الجميععنعفوابوكانانالرئيسوأصدر



387ر.رددواإمورو،

عام041!...إلىعددهموصلحتىالنموفييوتا

تحققتحتىالمورمونجهودواستمرت.أم877

الولايةيوتاأصبحتحينأم698عامطموحاتهم

الأمريكي.الاتحادفيوالأربعينالخامسة

منر!اليمهمالمورمونلمجشمسد.المقدسةالمورمونكتب

أنهويعتقدون،المقدسالكتاب-أ:وهيالكتبمنعدد

قالهماكلعلىلايحتويإنه:يقولونولكنهماللهكلمة

بهنزلأنهويزعمون،المورمونكتاب2-.فعلهأوالله

بترجمتهقامالذيسميثعلىالسماءمنموروني)ملك(

التيالشعوبلتاريخمقدسسجلوهو.الإنجليزيةاللغةإلى

الميلادقبلالثالثالقرنبينالأمريكيةالقارةفيعاشت

المعسيحيسوعزيارةقصةويروي.الميلاديوالخامس

.مباشرةالأمواتبينمنقيامهبعدالأمريكيةالقارةلشعب

منمجموعةعلىويحتويوالعقود،المبادئكتاب3-

الجوهرة-4.لسميثبهاأوحيالتيالجديدةالرؤى

سميث،جوزيفكتاباتبعضعلىويحتوي،النفيسة

القديمة.الأسفارلبعضوترجمته

الكائنبأنالمورمونيؤمن-أ.المورمونعقائد

منجسملهالذيالأزليالحيالأباللههوالأسمى

الله.صورةعلىخلقالإنسانأنويعتقدون.وعظملحم

أطفالأالناسكلخلقالأباللهبأنيعتقدون2-

عيسىأنيعتقدون3-.الأرضخلققبلروحانيين

)الأب(،اللهخلقهروحانيطفلأولالمسيحيسوع

الله.منبتوجيهالعالمخلقالذيهوالمسيحيسوع4-

بأنهالمسيعإلىيشيرونذلكأجلومن)الأب(.

مريموولدتهالأرضإلىعيسىالمسيحجاء5-.الخالق

الأبأتخذهالذيالوحيدالروحيالطفلوهوالعذراء.

ويسوعالأباللهإن6-.ربانىفهوثمومنلحما،

يكونانالقدسروحمعوهما،متميزانكائنانالمسيح

.السماواتفيالحاكمألمجلسأو،الالهةرأسالثالوث

منروحولكنه،الثالثالشخصهوالقدسالروح7-

الاخرةبالحياةيؤمنون-8.وعظبملحممنجسمغير

البعثتنتظرالتيالنفسوان،الجسديوبالبعث

وخلال.الفعليالوجودمننوعفيتستمرالجسدي

أثناءالإنجيليعرفلمالذيللشخصيمكنالفترةهذه

الحيالشخصأنالمورمونويعتقد.الانيقبلهأنحياته

علىالطقوسوتجرى،الميتعننيابةيعمدأنيمكن

له.ممثلابصفتهالحي

ممط:اللإنجيلومراسمالمبادئبأنالمورمونيؤمن

التعميد3-التوبة2-المسيحيسوعبالربالإيمان-ا

موهبةلتلقيالأيديوضع4-الخطايالغفرانبالتغطيس

.القدسالروخ

عناللهمنيدعىأنيجبالإنسانبأنالمورمونيؤمن

بالإنجيل.ليبشر)الأنبياء(سلطةلهمالذينأولئكطريق

به.المتعلقةبالمراسمويقوم

نأللرجلوأجازوا،ألزوجاتتعددالمورمونأباح

اك4.شرعهلمماإعادةذلكفيلأنيشاءماالنساءمنيتزوج

ذلكفيالمورمونوامشمر،العادةهذهسميثمارسوقد

الأمريكيالقانونعليهمفرضحيثأم098عامحتى

العلنيالرسميالتحريمرغمولكنالتعدد.عنالتخلي

عليهميجببأنهالمورمونيؤمنسرا.التعدديمارسونفإنهم

الولاياتدستوروأن،وتعضيدهواحترامهالقانونطاعة

التمسكيجبثمومن،مهمةوثيقةنظرهمفيالمتحدة

بمبادئه.

هذهنشوءفيدورلليهود.والعقائديةالفكريةالجذور

بغيةالنصرانيةالكناشداخلللانشقاقتعزيزاالطائفة

كبيرحدإلىالتلموديشبهالمورمونفكتابعليها.السيطرة

ويحاكيه.

ممبعةحواليالمورمونطائفةأفراديبلغ.الانالمورمون

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيغالبيتهمملابن،

سكانمنالأغلبيةويمثلونيوتا،ولايةفىويتمركزون

يوتاولايةفيالرئيسىومركزهم.ليكسولتمدينة

وكنداالجنوبيةأمريكافىأيضاوينتشرون.الأمريكية

فروعاالعالمأنحاءمنكثيرفىلهمأنكماوأوروبا،

ومعتقداتهم.أفكارهملنشرومكاتب

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

مدينة،ليكصولتالديزيريه

يهاملرا،يونججوريف،سميث

الجزءفيمورنجبالسلسلةتقع.!جيال،مورن

بينكم42مسافةوتمتد.الشماليةبأيرلنداداونمنالجنوبى

.الأيرلنديالبحرفى،وخلئدندروملوكارلنجفورد

إلى-السلسلةفيجزءأعلى-دونارد،سليفقمةوترتفع

البحر.سطحفوقم852

فيمورنغغتونجزيرةتقع.جريرة،مورسعتون

على،الشماليةأسترالياساحلعندالجنوبىكاربنتارياخليج

كم،5.65طولهايبلغإيسا.مونتشمالكم432بعد

البلادسكانمنفرد007فيهايعيم!.كما6وعرضها

الأصليين

معلقم(.5691-091)8ر.إدواردمورو،

الحربخلالشهرةاكتمسب.أمريكيوتلفازيإذاعي

منالإذاعيةلتعليقاتهأم(459-1)939الثانيةالعالمية
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كانتالتىالأحداثمسرح

الجويةالغاراتتصف

.لندنمدينةعلىالألمانية

مستمعيهبوسعكانحيت

دوييسمعواأنأمريكافي

يصاحبكانالذيالقنابل

أطمشهد.كخلفيةالوصف!

روسكوإجبرتولد

موروإدواردجرينزمنبالقربمورو

الشمالية.لكارولينابورو

وفيجامعيا.طالباكانعندماإدواردإلىاسمهبتغييروقام

الإذاعةأصشب!صةالأوروبيالمديرموروأصبح،أم379عام

الإداعيةاالأحبارالنشراتمذيعإلىتحولأنهإلا.الكولومبية

منالفترةفيمورووقدم.بقليلالثانيةالعالميةالحربقبيل

،الآنشاهدهالبرنامإلتلفازيأم589إلىأم519

مسرحمنالتلفازيللتعليقجديداأسلوباللوجودوأبرز

يومية.صبغةذاتأحداثايصفالذيذلكهوالأحداث

جوزيف!شهرةالسلسلةعروضأكثرفيموروهاجم

أ!لاياتابرلمانفينائبامكارثيوكان.مكارثيريموند

الح!صمةعلىالشيوعيالتأثيرعنتحرياتهأثارتالمتحدة

ريموند.جوزيف،مكارثىانظر:.قومياجدلأ

أجرنامجاموروقدم،م91ء9إلىم5391عامومن

معتجرىمقابلاتيصورالذيلوجهوجهاالتلفازي

عاممنالفترةوفي.منازلهمفيمشهورينألتمخاص

الأمريكية.الأنباءنوكالةمديراعملأم649إلىأم619

لعملهتقديراالجوائزمنالعديدعلىموروحصلوقد

مذيعا.

المستعارال!لمسم.م(7691-5881)ر،أق،!روا

أميل.هرزوجالذاتيةالسيرةوكاتبالفرنسيللروائي

الكاتبروحومؤلفاتهحياتهفيينتهجأنمورواحاول

المشوبةالحياةعنالانعزالفيمونتانيميشجلالفرنسي

فيواضحاظهرماوهذا.السخريةبروحالممتزجة،بالريبة

ذاته.الوقتفيأعمالهأفضل

لمانتيجةيبدو،فيماالأدبيةمورواأقدامرسختوقد

أهمومن،والفرنسي!تالإنجليزالمؤلفينعنتراجممنكتبه

منكلحياةتناولتالتيتلكبالاعتبارالجديرةأعماله

حياةديزرائيليوبنجامينأم(،)239إريلشيلليبيرسي

جواندونبايرونلوردأم(،)279،ديزرائيلي

هوحوفيكتورأم(بم)529ليلياساندجورجأم(،)039

ألكسندرلأسرةالثلاثةالأجيالأم(؟59)4أوليمبو

أم(.)579التيتانسدوماس

وخلال.تايمماريسينبمقاطعةإلبوففيمورواولد

فيموروشاركأم(189-191)4الأولىالعالميةالحرب

كانت.البريطانيالجيشقواتفياتصالضابطوظيفة

تجاربمناستوحاهما،ساخرتينروايتينأعمالهبواكير

خطبةأم(؟19)8برامبلالكولونيلصمتوهما،الحرب

التىكليماتسروايتهأماأم(،)229جراديالدكتور

ككاتبموروامكانةأكدتفقدأم(،!)28عامنشرت

تاريخيةمؤلفاتلهأنكما،جذابأسلوبذيبارعروائي

كبيرا.رواجالاقت،المتحدةوالولاياتوإنجلترافرنساعن

الفرنسية،للأكاديميةرئيعحئاأم389عاممورواأنتخ!

.أم079عامفيأم(679-)1885مذكراتهونشرت

جزيرةوهيمدنها.وأكبرالقمر،جزرعاصمةمورودي

الغربيالساحلعلىتقعإفريقياقارةشرقىحنو!في

نسمة.000/26سكانهاعدد.الكبرىقمرلجزيرة

يؤمهاجميلةمساجدوبهامسلمونس!!انهامعظم
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(،نسمة103.103لممكانهاوعدد2،كمأ000.4

سكانهاوعدد2،كم000701)ومساحتهاجواديماكا

2،كما).00)ومساحتهانواكشوط(،نسمةا92)797

إحصاءح!سبوذلك(،نسمة593.048سكانهاوعدد

.ام299عام

إنشاءعلىالموافقةصدرت.السياسيةالأحزاب

فىالدلحشورصدوربعدموريتانيافىالسياسةالأحزاب

حزبمنها:أحزبا،2تكونوقدأم.199عاميوليو

الاشتراكيالجمهوريالحزب،الديمقراطيالعدالة

الحزب،الديمقراطيالاشتراكيالاتحاد،الديمقراطي

أجلمنالوطنيالحزبالتجديد،إعادةأجلمنالمورشانى

اتحاد،التقدميالشعبحزب،والديمقراطيةالوحدة

الديمقراطية،القوىأتحاد،والاشتراكىأ!ديمقراطياالشع!

لموريتانيا.الإفريقيةاضحريراقوى

موريتانيافيالرئيسيةألمحاكمتضما.المحاكمنظام

في:مختلفةقطاعاتستةولها،الجزائيةألمحكمة

ثم.كفة،أطروس،العيون،كايديأتار،،نواكشوط

والمحاكم،العملومحاكم)42(،المدنيةالمحاكم

الدولة.أمنومحكمة،العسكرية

عامفبرايرفيالإسلاميةأصشريعةامبادئأدخلتوقد

وتوجد.خاصةمحكمةفيهابالنظروتختصأم،089

أمورفيلالنظرتختصوهينواكشوطفيالعلياالمحكمة

والتشريعية.الإداريةوالأمورالانتخابات

فيالمسلحةالقواتتطورت.المسلحةالقوات

مأ979أ-759منالفترةخلالسريعبشكلموريتانيا

القواتعددبلغوقدوفرنسا.المغربمنكلبمساعدات

منهمفردا،أوه065نحوأم69!عامفىالمسلحة

016،البحريةفيفرد005الجيعق،فيفردا099/41

الجوية.القواتفيفردا

ومدتهاإجباريةموريتانيافيالعسكريةوالخدمة

أوقيةمليون8214العسكريةالنفقاتللغتوقد.مشتان

فيالموريتانيةالبحريةالقواتوتتركز.أم499عام

نواذيبيو.

السكان

تطوراموريتانياسكانعددشهد.السكانعددتطور

إحصاءففى.الماضيةعشرةالمستالسنواتخلالكبيرا

41.1؟9399السكانبلكلدد،أم779عامينايرأول

17864و236إلىسنةعشرةإحدىبعدزادوا،نسمة

2و.5بينالفترةفيتمالذيالإحصاءحسبنسمة
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فصلينوص-ص

وط!يةعاصمة!

أحرىوبلدا!مدلى

البحرسطعمستوىكوقالارتفاع

6؟"ىالمغئرب!طرقايةور
الكنار!حزر

؟(اسيانيا)،--كأ!!قيا!

لمالثيونالحمراء-2?!*!ثسأفلة-كا-ء!ص

الم!حيهطلمحمصس-ح!-صص-!"

8سما!ا

أطلممسهـىا!مابوجدورلم/!ء33

لمكاركا!فر14!وكا!؟1رو

اليدئهـمبال!،،مميض!!!رر!كأ؟لم!؟ص!ؤ،شدىعترو

ا!!راءنم!"!!ءلا-حوجر!بئر

للة-!!ص.ا!،تنلا!لاكا،كا!ءئزكا

------!صيىكا7كاعصكات-حمئبهي!-لك!
اخل!11عفي

الدوليهالحدودفيمرجعاليستالحريطههذه
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سنوينموولنسبة%92.31بزيادة،أم889عامأبريل

همانسمة798.21أحدداهذاويضم.%842.مقدارها

الصحراءومنالمورشانيالقطاعوهي،الغربيةقربزسكان

عامنسمة000.969.1بنحوأ!سكاناعددوقدر.الغربية

عامأبريلفينسمة000022وبلة،أم989

!شوينمووبنسبة،أم779عامعن%55بزيادةأم399

بنحووقدرواأم،!39و7791عاميعن.44%3

000333((2

موريتانيافيالمواليدمعدلبلغ.السكانيةالمعدلات

عامأبريلفيالس!صانمنألفلكلمولودا.347

مولود7.46قليلاذلكمنأقلكانتح!تفي،أم691

-0891منالفترةخلالالسكانمنألف!لك!!

خلاأ!السكانمنألفل!صلموأ!د2.64وأم،859

منتعدعاليةنسبةوهي.أم099-8591منالفترة

!طه.أصهالعاوفيإفريقياقارةفيالمواليدمعدلاتأعلى

إلىموريتانيافيأجدللمواأجةالعاالمعدلاتهذهوتعزى

9.6إلىتصلالتىموريتانيا،فيللمرأةالعاليةالخصوبة

المتوسط.فيامرأةلكلمولود

7.15مورشانيافيالطبيعيةالوفياتمعدلاتوبلغت

هذهوكانت،أم599عامفيالسكانمنألفكلفي

وفاة1.22كانتحيثقبل،منذلكمنأعلىالمعدلات

،م0891أ-759منأعترةافيالسكانمنألفلكل

عامىب!تاسم!صانمنألفلكلوفاة5.02وكانت

منأل!ل!!لوفاة91كانتكماأم،ء0891-89

يشيروهذا.أم099-8591منالفترةخلالالسكان

فيالوفياتمعدلفيلأخرىسنةمنالمستمرالتناقصإلى

الوعيوارتفاع،الصحيةالخدماتتحسنبسببمورلمجانيا،

.الأمراضمقاومةعلىوالقدرة،للس!نالصحى

وفياتمعدلاتفيهاترتفعالتىالدولمنومور!انيا

منألفلكلوفاة5.83بلغتفقدكبير،بشكلالأطفال

العالم،فيبمثيلاتهابالمقارنةمرتفعةنسبةوهي،الأطفال

.الأطفالمنألفكلمنوفاة07تبلغوالتي

بممرتفعةموريتانيافىالطبيعيةالزيادةنسبةأنويلاحظ

عامفىالسكانمنألفكلمن6.31إلىوصلتإذ

كانتحيثقبلمنذلكمنأقلوكانت.أم599

،ام089-7591منالفترةخلالألف!كلفى6.42

،أم859-0891عاميبينألفكلفي26وبلغت

عاميبينالسكانمنألفكلفى2.27كانتكما

معدلاتبارتفاعذلكويفسر.أم8591099

منالفترةخلالكبيرةبنسبةانخفاضهاوعدمالوفيات

715.إلىانخفاضهاأدىحينفي.أم7591-099

الطبيعيةالزيادةمعدلارتفاعإلىأم699عامالألففى

13كل

ض-!يمصسة!كبر--./عكمص-أ!

2ءض8،،

،ت،في:--كابئ"

العرليةالأصولام!موريتانياسكان

صغيرةبنسبةإلاتنخفضلاالمواليدمعدلاتوأنخاصة

.أم599-7591منالفترةخلالثابتةتعدإنهابلجدا،

الزيادةمعدلاتارتفاعبسبب-موريتانياوتتميز

عددلمضاعفةاللازمةالزمنيةالمددبانخفاض-الطبيعية

فىوصلتحينفيفقطسنة22تبيئحيث،السكان

المتوقعفمنولذلك.أم599عامفيسنة93إلىالعال!ا

نسمة3لأ!283...إلىموريتانياسكادعدديزدادأن

نسمة)000.00.5يبلغواأنينتظركمام،0102فى

م.2502في

معدلاتتنخفضالتيالدولبينمنموريتانياوتعد

عمرمتوسطيزيدلاحيثكبيرا،انخفاضافيهاالحياةأمد

معا،للجنسينالمتوسطفيسنة47علىفيهاالإنسان

إلىيرتفعحينفيللذكور،سنة7.54إلىولنخفض

العالم،فيالمعدلاتأقلمنوهو،للإناثسنة5.51

36بلغوالذي،العالمفيالعمرمتوسطعنكثيراويقل

العملظروفبصعوبةذلكويفسر.أم599عامفيسنة

وأنخفاض،الصحيالمستوىوبانخفاضالعيحق،وكعسب

وفاةفيينعكسماوهو،الأمراضوكثرةأضغذيةامستوى

متقدمةمراحلإلىيصلواأنقبل،السكانمنكبيرعدد

العمر.من

فيللسكانالنوعيالتركيبيتميز.السكانتركيب

.الإناثنسبةوارتفاعالذكورنسبةفىبانخفاضموريتانيا

ينايرأولإحصاءخلالالبلادفيالذكورنسبةبلغتفقد

بلغتبينما،السكانجملةمن%.994،ام779عام

آخروبمعنى،السكانجملةمن%1.05الإناثنسبة

!؟ئر
!كا

3-

كا
-!



593موريتانيا

أنثى.مائةلكلذكرا.599للسكانالنوعيةالنسبةكانت

نحوأم889أبريلإحصاءفيالذكورنسبةوبلغت

الإناثنسبةكانتبينما،السكانجملةمن%.1794

النسبةكانتآخروبمعنى،السكانجملةمن8305%.

عاموفي.أنثى001لكلذكرا8.69للسكانالنوعية

والذكور%48.05الإناثنسبةبلغتأم،599

النازحةبالهجرةالسكانيةالظاهرةهذهوتفسر52.94%

-المجاورةالدولإلىالموريتانيينالذكورجانبمنالكبيرة

.الأخرىوال!عمالالزراعةفيللعمل-اسشغالخاصة

عامففي.خاصعمريبتركيبموريتانياتتميز

جملةمن%1.43الأطفالنسبةبلغتأم،599

الأطفالنسبةعنكثيراتزيدمرتفعةنسبةوهي،السكان

معدلاتإلىذلكويرجع%،33تبلغالتىالعالمفى

متوسطينسبةتنخفضكذلكالبلاد.فىالعاليةالمواليد

جملةمنفقط%52إلى(المنتجةالقوةأوالبالغين)أوالسن

نسبةارتفاعإلىتعودمنخفضةنسبةوهي،السكان

إلىتعودكما،الإنتاجأنخفاضفيوتتسبب،الأطفال

السن-متوسطىجانبمن-موريتانيامنالنازحةالهجرة

إلىالبلادفىالسنكبارنسبةوترتفع.المجاورةالبلادإلى

.السكانجملةمن4%

لممكانهابينسنة(04من)أقلالشبابوترتمبسبة

بسبب،السكانجملةمن8%0منأكثرإلىتصلحيث

إلىممنة51أعمارهمتبلغالذينالأطفالنسبةارتفاع

وهو.سنة93-15منالعمريةالفئاتوكذلك%.143

وليعر،حيحركىشابمجتمعوجودإلىيشيرما

البلاد.مستقبلصالحفييعدمماكهلا،مجتمعا

والصيد،،والرعي،الزراعةفيالعامليننسبةوترتفع

دخلهمفىيعتمدونالذيناسمكاننسبةوترتفع.والغابات

بينما،السكانجملةمن.96%4إلىالحرفهذهعلى

والغاز،،والتعدين،الصناعةفيالعامليننسبةتنخفض

جملةمن.8%9إلىوالتشييدوالبناء،والمياهوالكهرباء،

والنقل،،التجارةفيالعامليننسبةوتبلغ،السكان

جملةمن%7.12والسياحة،والخدمات،والمواصلات

بهايعملالتىالسائدةالحرفةالرعىحرفةوتعتبر.السكان

نحوإلىبهايعملمننسبةوتصلالبلاد،سكانمعظم

الخدماتحرفةبعدهاتأتي،السكانجملةمن%61

منقليلاأكثربهايعملالتي(والشخصية)الحكومية

بالزراعةيعمللاحينفى21%(،)7.البلادسكانخمس

كيبإاهذاويفسر.السكانجملةمن3.8%إلاوالصيد

فىوالفرديالوطنيوالإنتاجالدخلانخفاضالاقتصادي

الحرفبسيادةالمنخفض!الدخليرتبطموريتانيا،حيث

لأولى.ا

،أم599عامفىنسبتهابلغتإذايلأمية،نسبةوترتفع

بينالن!سبةهذهتنخفض.البالغينالسكانبين362%.

7.73%.إلىالإناثبينوترتفع،%4.05إلىالذكور

سكانيتكون.العرقيةوالجماعاتالسلالات

منعددمنام819عامبياناتحمسب-موريتانيا

%81ويشكلونوالبربر،العرب:هيالسكانيةالجماعات

جملةمن%91يشكلونوالسود،،السكانجملةمن

جملةمن%)5التوكولورجماعاتومنهم،السكان

وأالسوننكة(،السكانجملةمن%)5الفولاني(،السكان

من%اثممنهما(،لكل%)4والولوفالعساراكولة،

الماندنج.ومنهاالأخرىالجماعات

الموريتانيينباسمالدائمونموريتانياسكانويعرف

البيض،أوالبيضانأنفسهمويسمونوالبربر،العرب

والشعر،المتوسطوالطول،الشاحبالفاغباللونويتميزون

،بالكرمويشتهرونأساسا،الأغنامبرعيويعملونالأسود،

المسلمونالعربقدموقدالأخضر.الشايشربوحب

يتميزونكما.مضىقرنمنذمراكشمنموريتانياإلى

المتوسطالأبيضالبحرسلالةمنالقوقازيالجنسمنبأنهم

،الزنوجمنالأخلاطبعضمبرجود،والعربالبربرمن

موريتانيا.شمالىفيويسكنون

ويتكون.العربيةاللغةموريتانيافيالعربويتحدث

عشائريةوأقسام،قبلياتحادمنالموريتانيالمجتمع

ويشبه.مخيماتووحدات،فرعيةوأقسام،وقبلية

العربيةالصحرأويةالمجتمعاتنظامالاجتماعىنظامهم

إفريقياتارلوبيئةإلىترجعاختلافاتمع،الأخرى

الغربية.

سكانمن%08يتركز.السكانيةوالكثافةالتوزيع

خطشمالي517العرضدائرةجنوبىفىمورلمجانيا

3.2البلادفىالسكانكثافةبلغتوقدالامحتواء.

بسببمنخفضةكثافةوهيأم،699عامشخص/كم

موريتانيا.مدن!ىوالحضارةالبداوة
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فىأسشغلةاغيروالأراضي،الصحراويةالأراضيانتشار

الس!صان.عددقلةجانبإلىالبلاد

اللغةأم199عامالصادرموريتانياد!شورحدد.اللغة

رسميةأ!ة،السكانيةالأغلبيةبهاتتحدثالتي،العربية

البولار،ولغة،العربية:منالوطنيةاللغاتوتتكونللبلاد.

السودالس!صانيتحدثبينما.أصسوننكةاولغة،الولوفولغة

ألحمامسية.بصورةالفرنسيةاللغةالجنوبفي

وهي،الحسانيةاللهجة%(81)السكانأكثرولمجكلم

بينما،الفصحىإلىالموريتانيةالعربيةاللهجاتأقرب

.الأخرىاللغاتالس!!انمجموعمن%أ9يتحدث

أخربية،اايلأطلسيةااللغاتإلىأ!لوفالغةوتنتمي

المجموعاتأكبرتعتبرالتىالكونغومجموعةلغاتإحدى

كما.عامبش!سلأنغامذاتوهي،الزنجيةإفريقيافياللغوية

حارجتحاريةلغةوتستخدمالتوكوأ!ر،جماعاتتفهمها

الرئيسية.الولوفمناطق

الغربية،الأطلسيةالمجموعةإلىالبولارلغةتنتمىكما

بحروفوتكتب،الأدبافيتستخدم،مرنةغنيةلغةوهي

فيالعربيةالحروفاسعتخداممنالرغمعلىرومانية

الماضي.

اللغةالبلاداستقلالقبل-الفرنسيةاللغةوكانت

معظمايشكلونالذينالعربولكن.لموريتانياالرسمية

بينماللبلاد،الرسميةاللغةالعربيةبجعلطالبواالسكان

للغة.المزدوجالنظامعلىبالإبقاءالسودتمسك

ا!سمل!تمنموريتانياسكانمعظمايتكون.الدين

بينما،الس!صانجملةمن%.599نسبتهماتبلغالذي

ويبلغ.السكانجملةمنفقط%.،2النصارىيشكل

لعددطبقانسمة335.3212.البلادفيالمسلم!تعدد

أضصارىاعدديبلغبينما،أم9!6عامفيالس!طن

عامديسمبر31فيعددهموقدرفقط،نسمة0.0611

بدونمعظمهمفقط،شخص000/4بنحوام049

المدنسكنىظاهرةبتقدمموريتانياتتميز.الحضرية.

عامففي.مضىقرنربعمنذسريعاتقدما)الحضرية(

من%6.9عنتزيدالمدنسكاننسبةتكنلمأم،079

من8.53%نحوأم6!!عاموبلغت،السكانجملة

.السكانجملة

عدديزيدولا،المدنمنقليلعددموريتانيافىويوجد

مدنوأهم.نسمةالمليوننصفعنمدنهاأكبرسكان

عاملعمكانهاعددقدرالتينواكشوطالعاصمةموريتانيا:

والترويرات،ونواذيبيو،،نسمة000.735بنحوأم599

لاالحجمصغيرةمدنوكلهاوأثار،وروسو،،وكايدي

نسمة.00052تتجاوز

موريتايا.منوجه

،لأخرىسنةمنالمدنسكاننسبةارتفاعوبسبب

نسبةانخفضتفقد،المستقريناشيف!سكاننسبةوارتفاع

من-السكانأغلبيةيشكلونكانواالذينالبدوالسكان

البدوويعيم!.أم88!عام%33إلى791.عام07%

والإبلالأبقاربتربيةويقومون،المستمرةالتجولحياة

فيالأبقاروبتربيةالبلاد،شماليفيوالماعزوالأغنام

،أكواخفيالبداوةحياةالسكانمنبعضويعي!ش.الجنوب

الماءعيونعنبحثاقطعانهممعالصحراءعبرويتجولون

وال!ط!.

إجماليمن%.246نحوالريفس!صانودشحل

الواحاتفيويقيمونأم،599عامموريتانياس!صان

فيوبخاصةالبلاد،منوالجنوبيالغربيالقسمفيالمتناثرة

حيث،السنغاللنهراليمنىالضفةعلىشمانةسهلقرى

هؤلاءمعظمويتكونالأبقار.وتربيةبالزراعةيقومون

نهرطولعلىجميلةقرىيسكنونالدينمنالريفيين

ذاتالشكلدائريةأكواخفييقيمونكما،السنغال

بوساطةالمجففالطينيالطوبمنمصنوعةجدران

لنهرالضيقةالملتويةالقرويةالممراتطولعلىالشمس

المزارعين.بعضومنهم،اسشغال

التعليمويبدأإجباريا.ليسموريتانيافىالتعليم.التعليم

وقد.مشواتستويستغرقأعسادسة،اسنفيالابتدائي

نحوأم499عامالابتدائيةالمرحلةفيالتلاميذعددبلغ

المرحلةفىالمدرسينعدديبلغكماتلميذا.48048.2

الابتدائيةالمدارسوعددمدرسا،4لم686الابتدائية

مدرسة.1.ء63

الثانيةسنعندموريتانيافيالثانويالتعليماويبدأ

كلمدةدوربنويضم،لحشواتستويستغرت،عشرة

الثانويةالمدارستلاميذعددبلغوقد.!شواتثلاثمنهما

تلميذا.43و861حواليأم499عام
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تدريبومعاهدالفنيةالمدارستلاميذعددوبلغ

ضمفقدالعاليالتعليمأماتلميذأ.949.1المدرممين

منهمام499عامفيوطالبةطالبآلافستةحوالى

منفقط87752%،بنسبةالذكورمن.5605

052التدريسهيئاتعددوبلغ%،ا3بنسبةالإناث

عضوا.

فيالأميةلمحوكبيربرنامجإعدادفيالدولةوبدأت

برناملإصلاحتنفيذتمكما،ام869عامأوائل

مليون2.18قدرهالدوليالبنكمنبقرضالتعليمي

فيالعربيةاللغةإدخالتمكما.م8891عامدولار

ما979عامتوقفبعدللتعليمرسميةلغةالمدارس

فىالفرنسيةباللغةالمتكلمينالسكانمعارضةبسبب

البلاد.جنوبي

مأ829عامموريتانيافيالجامعىالتعليمبدأوقد

فىللعلومالوطنيةالكليةثم،الوطنيةالإدارةبكلية

.أم839عامنواكشوطجامعةوافتتحت.نواكشوط

العلمى:البحثمعاهدمنثلاثةموريتانيافيويوجد

والثالثوالجيولوجيا،للمناجموالثانىللاثار،معهدالأول

عامة،مكتباتثمانيبهاتوجدكماوالتكنولوجيا.للعلوم

للتعليموأخرى،للإدارةكليةمنهاجامعيةكلياتوثلاث

إلىإضافة،العاليةالعلوملتعليموالثالثة،العاليالإسلامي

.نواكشوطجامعة

فيالإجماليةالعاملةالقوىتتشكل.العاملةالقوى

البلاد،سكانإجمالىثلثتتجاوزلانسبةمنموريتانيا

يعملنسمة000.465العاملةالقوىوتبلغ3%(.0،)ء

وارعى.،اكراعةفىمعظمهم

بعضموريتانيالمكانيتلقى.الاجتماعيةالرعاية

عددكانفقد.وألاجتماعيةالصحيةالخدمات

عاممستشفىا4بالبلادالحكوميةالمستشفيات

واحدسريربمعدلسريرا،ا!556ضم!أم،879

فيسريرا45.منها،السكانمنار217لكل

يزدولم.نواكشوطالعاصمةفىالرئيسيالمستشفى

علىذاتهالعامفيموريتانيافيالعاملينالأطباءعدد

ااو85.لكلواحدطبيببمعدلفقط،طبيب002

.السكانمننسمة

دورثلاثموريتانيافيتوجد.الاتصالاتوسائل

ودورية،يوميةبينفقطصحفخمسفيهاوتصدرللنشر،

التيالرسميةالجريدة)يومية(،السبتصحيفةأهمها:

(،شهرية)فرنسيةدرميدوموريتاني،العدلوزارةتصدرها

شهريا(،مرات6وتصدروالعربية)بالفرنسيةوالشعب

فيالصحفهذهكلوتصدر.التجاريةالغرفهمجلة

العاصمة.نواكشوطمدينة

السطح

شممالفيالإسلاميةموريتانياجمهوريةتقع.الموقع

بينوتمتد،الصحراويالساحلإقليمفيإفريقيا،قارةغربى

ويحدالاستوأء.خطشمالي27وأءالعرضدرجتي

الجزائرالشمالومن،الأطلسىالمحيطالغربمنمور!انيا

ومن،مالىوالجنوبالشرقومن،الغربيةوالصحراء

وتطل.السنغالنهرالغربيالجنوبومن،السنغالالجنوب

وقد.الأطلسىالمحيطعلىطويلبمساحلموريتانيا

الدأخلة،مدينةشمالىمنتمرالمغربمعحدودهاأصبحت

كربةمناجمغربلتنتهيالشرقيالجنوبنحوتنحرفثم

المغربية.المملكةمعالغربيةالصحراءتقاسمتأنبعدالجل

إقليموشماليالمغرببينوصلأداةمورشانياوتعتبر

.الكبرىالصحراءمنجزءعبرالكبيرالسافانا،

2أع007.0302موريتانيامساحةوتبلغ

الموريتانيةالمسافاتأكبروتبلغمربعا(.ميلا9.793ء.)

الغربإلىالشرقومن،كم287الجنوبإلىالشمالمن

الأطلسيالمحيطعلىسعاحلهاطولويبلغ،كما/255

كم.666

قسمينإلىالمور!انيةالأرا!يتنقسم.السطحمظاهر

جانبإلى،الهضبةوالثاني،السواحلالأول:واضحين

الموريتانية-السواحلوتتميزوالأنهار.والواحاتالسهول

غيريجعلهاماوهوتعاريجها،وقلةباستقامتها،-عموما

لقياميصلحانخليجانبالسواحلويوجد.للملاحةصالحة

وخليجنواذيبيو،ميناءعنداليفربيه(خليجوهما،الموانئ

مأ759عامنهايةالملحقةالأراضيفي)الداخلة(

فقير.مجدببأنهالغربىالساحليتميزكماأهـ(.)ء93

إلىتعودصخورذاتهضبةمنموريتانيابقيةوتتألف

وتتناثر.الأولالجيولوجيوالعصرالكمبريالزمنقبلما

الغربىشمالهافيوتضمارتفاعا.أكثرتلالالهضبةفوق

.الكبرىالمجايةيدعى،الكبرىالصحراءمنمهماجزءأ

الهضبةهذهوتؤلفتقريبا.السكانمنخالجزءوهو

الموريتانيةالهضبةوتقعالبلاد.مساحةجملةمن85%

الرمليةالكثبانوتسودهاشمالآ،517عرضخطشمالي

هضابوهيوالأسبا،،والتاخيتالأدرار،هضابفي

تعرفالانحدارشديدةبحافاتتنتهي،قديمةبلورية

إلىالشرقجهةفىالهضابهذهوتنتهى،بالحنك

العرت.كثبانوسلاسلالواسعةالرمالأحواض

إلا،الجريانالدائمةالأنهاروجودمنموريتانياوتخلو

الكبيرنهرهافيالسنغالجمهوريةمعتشتركأنها

ويصلح.الغربيةالجنوبيةحدودهايؤلفالذي،السنغال

وخلالالأسفلمجراهفيالعامطوالللملاحةالنهرهذا

منالسنغالنهرويوفر.المجرىكلفىالصيف!ول
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موسمخلاللالمياهيفيضانواديينالموريتانيةالأراضي

الأبيضر.والواديالأخضر،الواديوهما:الأمطار

فسئ!س!!السنغاللنهراليمنىالضفةعلىويمتد

سهلوهو،الصيففصلخلالأضهرافيضانمياهتغمره

وقابليةخصولةموريتانيامناطقأكثريعتبرالذيشمامة

الجنوبيالقسمفيالواحاتوتنتشر.الزراعيللاستثمار

الخصب.شمامةسهلفيوبخاصةموريتانيا،منوالغربي

البلادوتنقسم.جافحاربمناخموريتانياتتميز.المناخ

القسمهوالأول:المناخحيثمنمتميزينقسمينإلى

وأشمالآ،517عرضخطشماليقعالذيالشمالي

الساحلعلىنواكشوطب!تيجريأسذياالخطشمافي

فيقعالثانيالقسمأماالبلاد.منالشرقيالجنوبفيونيما

-نواكشوطحطوجنوبشمالآ517عرضخطجخوب

إقليمإلىينتهيالذيالسافاناإقليممنجزءاويعتبربيما،

الساحل.

إلىجهةمنكبيرااختلافاالحرارةدرجاتوتختلف

منالحرارةدنخفضالصحراءففيموريتانيابمفيأخرى

الليل.خلالفقطدرجاتسبعإلىالنهارأثناءم538

كانت)التينواكشوطفىالشهريةالحرارةدرجةوتتراوح

شهرفيم433بينإثيين(بورتباسمقبلمنتسمى

المدىيزدادولذلكيناير.شهرفيم251وممبتمبر

ويزدادكبيرا،ازدياداالبلادفىوالشهرياليومىالحراري

الصحراويالش!الىأسقسمافيخاصةلشدةبهاالإحساس

مداربهيمرالذيبيما،-نواكشوطخطشمالالواقع

.السرطان

الجفاففترةخلالأقصاهاالبلادحرارةدرجةوتبلغ

ويكون.السنةفيأشهرثمانيةلمدةأحياناتستمرقدالتي

أكثرالأطلسيالمحيطعلىالمشرفالموريتانيالساحل

إلىهناكالحرارةدرجةوتنخفض،حرارتهفياعتدالأ

الكناريتيارمروربسبب،الصيففصلخلالم052

إلىالشمالمنيمروالذي،الساحلهذاطولعلىالبارد

.الحرارةدرجاتانخفاضمسبباالجنوب

بارتفاعكذلكفيتميزموريتانيامنالجنوبىالقسمأما

القسما،هذاعلىاسماقطةالأمطارولكن،الحرارةدرجات

الصيفية.الحرارةدرجاتخفضإلىتؤدي

منموريتانياعلىتسقطالتيالأمطاركميةوتتباين

لاالبلادمنالشمالىالقس!ففي.الجنوبإلىالشمال

الأمطارتزيدولاالامطار.منقليلةكميةإلاتسقط

السنة،فيملمأ..علىالعاصمةنواكشوطعلىالساقطة

قلةفييتسببمماالجافةالشرقيةالرياحالقسمهذاوتسود

خطجنوبالبلادمنالجنوبيالقسمأما.الساقطةالأمطار

بسببالأمطارمنكبيرةكميةبهفتسقطبيما-نواكشوط

السنة.فيملم005الكميةهذهوتبلغ،المداريةاشياح

مايوشهريبينالقسمهذافيالامطارسقوطفترةرتكون

نباتاتوجودعلىيساعدمماشهور،ستةلمدةوأكتوبر

الخصبالشريطفىالجنوبيالقسمفيوالمزروعاتالسافانا

كم.ا..علىعرضهيزيدلاالذي،السنغالنهرشمال

إلىالنهرضفافعلىالساقطةالمطركميةوتنخفض

منالساقطةالكمياتهذهوتسمح.السنةفيملم004

وينحصر.الحيواناتمنالعديدوتربيةالزراعةبقيامالأمطار

وسبتمبريوليوشهريبنالساحلمنبالقربالمطرموسم

.عامكلمن

فيالطويلةالخشنةالسافاناحشائمقتنمو.النباتات

حيثشمالآ517-551عرضدائرتيب!تموريتانيا

الشمالنحواتجهناكلماالنباتاتوتقلأجدو.اقبائلترعى

علىالزراعةتقتصروفيهاتماما،المجدبةالصحراءحيث

علىتقتصمركما،السنغالواديوعلىالمتماثرةالواحات

.الجنوبفيشمامةسهلإقليم

الاقتصاد

الزراعةعلىاقتصادهايعتمد،ناميةدولةموريتانيا

،السكانمعظمبهاويشتغلوالصيد،الحيواناتوتربية

البلاد.اقتصادمنصغيراقطاعاإلاالصناعةتشكللابينما

توفيربقصداليومخلالطويلةساعاتالع!الويعمل

المساعداتعلىالبلادوتعتمدلأسره!ا.اللازمةالمعيشة

إلاتوجدولافرنسا،وخاصة،الأجنبيةالدولتقدمهاالتي

فيالتنميةيعوقمماالفقيرةوالنقلالمواصلاتوسائل

نيا.موريتا

البلاداستقلالمنذالمورشانيةالحكومةتعمل.الزراعة

وسائلإدخالمع،الزراعىالإنتاجتنميةعلىأم619عام

تستيمحتى،النقديةالمحاصيلبعضوزراعة،شطالحطاري

عماوالاستغناءغذاءمنيكفيهاماعلىالحصولالبلاد

العامة.الميزانيةعلىالضغطوتخفيض،الخارجمنيستورد

حيثموريتانيامنالجنوبيالقسمفيالزراعةوتتركز

السنة،فى-الأقل-علىالمومنملم004يسقط

شراوحالسنغالواديمنضيقشريطفيتنحصروبذلك

وهضبة،تاجنتواحاتوفي،كما..-05ب!تعرضه

الإنتاجمن8%0وحدهالسنغالواديويقدمأورار.

عندالواديبطنفيبهالزراعةوتزاول.للبلادالزراعي

جانبيه.علىالطمييةالأشرطةفىأوانخفاضه

والغاباتوالريالصيدقطاعاتمعالزراعةوتشكل

(%.27)7موريتانيافىالإجماليالوطنيالناتجردغنسبة

قوةجملةمن5.38%نحوبهويشتغلام.499في

البلاد.فيالعمل
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يأتيالزراعيةالمحاصيل

الملاد.جسوبمنأكثرها

حعسب-موريتانيافىالزراعيةالمحاصيلأهموتتكون

اللأرزطن،005.156الذرة:منام599عامبيانات

منالشماليةالواحاتفيتنتجالتىالتمورطن،97)003

البطيخ،طن71لأ...البقول،طن000.52البلاد

يبلغإذ،بالماشيةغنيةدولةموريتانيا.الحيوانيةالثروة

وتعتبر،رؤوسخمسةنحوفيهاالفردنصيبمتوسط

فيالبدوللسكانالرئيسيةالحرفةالحيوأناتتربية

منكبيرعددالحرفةهذهيمارسوكانموريتانيا.

وتباعدهاالمراعيوفقرالجفافسيادةقبلالسكان

نحوملحوظاتجاهظهورإلىأدتالتيالمياهوندرة

الرعىويشكل.الساحلنطاقفىخاصةألاستقرار،

ولذلكالاقتصادأرباعثلاثةنحوالحيواناتوتربية

الكبيرةالمذابوالثلاجاتبإنشاءالحكومةاهتمت

منمورسانياثروةقدرتوقد.الجلودومسالخ

الأغنام:التالىالنحوعلىأم599عامالحيوانات

رأس(،3و005257)0الماعزرأس(،5/.000288)

000.18)الخيولرأس(،0008701)الأبقار

الدواجنرأس(،أههلأ...)الحميررأس(،

(.دجاجة4ر...0002)

عامالحيوانيةالمنتجاتمنموريتانياإنتاجبلغوقد

الألبانطن(،66و..).اللحوم:يلىماام399

الجلودطن(،004/4)الدجاجطن(،422و...)

طنا(.4و13)8

هكتارمليون15الغاباتتشغل.الغاباتمنتجات

وتنئ،الجنوبيةالأقاليمفيوبخاصةموريتانيا،أراضيمن

العربيالصمغمنهيستخرجالذي،البريالسنطالغابات

الاخشابويباإنتاجموريتانيا.فىرئيسىمحصولوهو

.ام499عام3أم00032موريتانيافى

من%ا.نحوالأسماكصيديشكلالأسماد.عميد

التسعينياتأواسطفيمورشانيافيالإجماليالوطنيالنابخ

الأسماكصيدإنتاجويشكل.الميلاديالعشرينالقرنمن

جميعمن%(52.)6التصديرلعائداتالرئيسىالمورد

لحاجاتمهمةنسبةيقدمكما،ام499عامالصادرات

البلاد.فيالمحلىالاستهلاك

بدايةمنذالأسماكصيدلقطاعالسريعالنموأدىوقد

اعتمادخفضإلىالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينيات

كمصدرالخامالحديدصادراتعلىالموريتانيالاقتصاد

.للأرباح

عامصيدهاتمالتىالأسماككمياتبلغتوقد

المياهمن%أ.نحومنهاطنا؟627692حواليأم499

المحيطفىالمالحةالمياهمنوالباقى،الداخليةالعذبة

الأطلسي.

صيدهايتمالتىالأسماكأهممنالموروسمكويعتبر

.والجمبري،التونةأسماكجانبإلى،الموريتانيةالمياهفي

منحديثصيدوأسطولتبريدمخازنبناءتموقد

ماالأجنبيةالأساطيلأنكماالصيد.منالعائدةالثروات

منسواءالموريتانيةالإقليميةالمياهفيالصيدتمارستزال

فىأقيمتوقد.اليابانأو،البرتغالأوفرنسا،أوأسبانيا،

000.001بينيتراوحماومعالجةمصائلتصنيعنواذيبيو

.العامفيالأسماكمنطن0002012-

النابخفىقليلةبنسبةإلاالصناعةتساهملا.الصناعة

لمام499عامففيموريتانيا،فيالإجماليالوطني

الإجمالي.الوطنىالنابخمن%79.النسبةهذهتتجاوز

بنحوالعامةوالمرافقوالتشييدالبناءقطاعيساهمبينما

البلاد.فىالإجماليالوطنيالنابخمن.2%8

موريتانيافيالصناعةقطاعفيالعاملةالقوىوتتكون

القوىجملةمن.8%9يشكلونشخص000/46من
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الشعبيةالأسواق

المفتوحة.

بنسبةالذكورمن)00.43منهم،الموريتانيةالعاملة

فقط.5.6%بنسبةالإناثمن.0003و%5.93،

الأسماك:موريتانيافيالصناعيةالمنتجاتوأهم

،الأسماكوزيوتالمدخنةأوالمملحةوالأسماك،المجمدة

.والكهرباء

ولذلكموريتانيا،صناعاتأهمالتعدينيعتبر.التعدين

التيالمعادنمنصادراتهابفضلدائناالتجاريميزانهاكان

فيالتعدينمساهمةنسبةوتبلغوارداتها.قيمةضعفتبلني

.أم499عام%ا1.0نحوللبلادالإجماليالوطنىالناج

يوجدالذيالحديد،بفلزاتبغناهامورشانياوتشتهر

حدودمنبالقربالبلادشماليفى،الجلكديةموقعفي

ويقدر،فدريكإقليمافيالحديدخاميوجدكما.المغرب

،الجودةعاليالخاممنطنمليون441بنحواحتياطيه

رأسمن%06فيهاالدولةتمتلكشركةباستغلالهوتقوم

ميفرماتدعىأجنبيةأموالرؤوسفيهاوتشارك،المال

الخامالحديدإنتاجبينوقد.الدوليالبنكمنقرضامنحت

منطن6لأ005).00تضمطن،01/)00.943

المعدنية.الخامات

ويتكون،أكجوجقمناجممنالنحاسخامويستخرج

احتياطيهويقدر،م005-003بينقطرهايتراوحعدسةمن

شركةوتستخرجه،النحاسأكسيدمنطنمليون27بنحو

منويستخرجسوميما.شركةتسمىمختلطرأسمالذات

منطن000.06-000.05ب!تيتراوحماالنحاس

يعادلماأو،خالصنحاس%05منها،النحاسركائز

مشويا.النحاسمعدنمنطن00025

فيالنحاسرواسبمعالذهبخاماتوتختلط

عاممنذ-جانبيكمنتج-إنتاجهتوقفوإن،أكجوجت

العشرينالقرنمنالتسعينياتفىتشغيلهوأعيد،أم789

عامكجمأ/738الذهبمنموريتانياإنتاجوبلغالميلادي

بلالجبسمنهائلةكمياتموريتانيافىوتوجد.أم499

.ام889عامطن02لأ...إنتاجها

عامموريتانيامعادناستغلالعملياتبدأتوقد

بناءتطلبكاالحديد،سيماولاأم،639أهـ،383

فىالمرورلتجنبقائمةزاويةشكلعلىحديديةسكك

الجلكديةفيالحديدمناجمتصلوهي،الغربيةالصحراء

كم.407ويبلطولهانواذيبيو،حتى

المحطاتمنالمولدةالطاقةعلىموريتانياتعتمد.الطاقة

قيمةبلغتوقد.الخارجمنالبترولتستوردكما،الحرارية

جملةمن%9نحوأم499عامالمستوردالبترولجملة

.الوارداتقيمة

مليون481موريتانيافيالكهرباءإنتاجبلغوقد

47تتعدىل!وكانت،أم499عاماساعةكيلوواط

بين5.63%بزيادةأم،869عام/ساعةكيلوواطمليون

.أم889و8691عاممط

أشمخاص70886/نحوبالخدماتيشتغل.الخدمات

عامموريتانيافيالعملقوةجملةمن%أ8.4يمثلون

.أم889

إلى-عامبكل-موريتانياتفتقر.والمواملاتالنقل

منالمواردأنخفاضبسبب،الجيدةوالمواصلاتالنقلطرق

.أخرىجهةمنالصحراويةالبيئيةوالظروف،ناحية
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السوقمن،جانب

دواكشوط.دىالشعبي

موريتانيافيالبريةالطرقأطوالتبلغ.البريةالطرق

الرئيسية،الوقمنكم072)0منها،كم.6367

الطرقشبكةجملةمن23%نحوأواكمو756ز

برنامتنفيذتموقد.بالأسفلتمكسوةطرقبالبلاد،

-8391عاميبينالطرقمنكم.0053نحولتحسين

موريتانيافيالسريعالطريقاستكمالتمكما.ام869

يبلغوالذيالبلاد،شرقينيما-نواكشوطيربطالذي

سياراتعددبلغوقد.ام859عامكما)001علوله

بينماام،499عامفيلمميارة8ر...البلادفيالركاب

الفترةفيسيارة5)007التجاريةالسياراتعددبلغ

ذاتها.

الحديديةالسككشبكةأطوالتبلغ.الحديديةالسكك

فيالحديدخاممواضعتربطكم407موريتانيافي

نواذيبيو،ميناءإلىبأكجوجتمروراالجلوكديةالزريدات

نواذيبيومنالجنوبإلىسنترالبوينتميناءإلىومنها

خلالالخطهذاتنطمأعيدوقد.كيلومتراتعشرةبنحو

كم04بنحووزادام،889-8691عاميبينالفترة

السككهذهوتدار.بالريفالاحتياطيمناطقلخدمة

.الديزلكهرباءبوساطةالحديدية

النهريةالملاحةتتمثل.الداخليةالمائيةالطرق

الفصلخلالللملاحةالصالحالسنغالنهرفيالداخلية

الصغيرةالساحليةالسفنوتستطيع.اسشةمنالممطر

السفنتستطعكما)تال(،كانوحتىالنهرفىالسير

فىالسفنهذهوتصل.كايديحتىالوصمولالنهرية

النهريةالقواربميناءروسوإلىالسنةمنالجافالفص!

النهريةالملاحةموانىءأهمتعتبرالتىوجورايدوبوجو

البلاد.فيالداخلية

ساحليةموانئعدةموريتانيافيتوجد.البحريالنقل

،سنترالبوينتميناءويعتبر.الأطلسيالمحيطعلىتقع

ميناءجنوبىكيلومتراتعشرةبعدعلىيقعالذي

عاممنذالميناءهذاويشتغلللبلاد،الرئيسيالميناءنواذيبيو،

المعادنبصادراتالدوامعلىمشغولوهوام،639

ميناءبأنهنواذيبيوعنعترنونميناءيتميزكما.الموريتانية

!671393حواليمناولةيستطعللصيد،وميناءتجاري

الذينواكشوطعندعبيطبةميناءوهناك.السنةفيطنا

ميناءجانبإلىالسنةفيطئا06802)9طاقتهبلغت

بنىنواكشوطمنبالقربغترنومباسميعرفعميقمائي

طاقةوتبلغ،أم869عاممنذالشعبيةالصينبمساعدة

السنة.فيطنمليونالميناءهذاامشيعاب

عامسفينة261الموريتانىالأسطولحجمبلغوقد

السفنلهذهالثابتالوزنإجمالىوبلغ.ام399

الملاحيةللسفنشركاتثلاثوهناكطنا..87523

موريتانيا.فىتعمل

مدنفيدوليةمطارأتثلاثةتوجد.الجويالنقل

سبعةإلىبالإضافةونيماونواذيبيو،،العاصمةنواكشوط

مهبطا23يوجدكما.مجدولةبرحلاتأخرىمطارات

الجويةالمنشآتلتطويربرنامجتنفيذبدأوقدصغيرأ.جويا

العشرينالقرنمنالثمانينياتفىالعاصمةنواكشوطفي

الجويللنقلفقطشركتانمور!انيافىوتوجد.الميلادي

للطران،الإفريقيةالشركةالأولى:نواكشوطمقرهما
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اشحساببلكددوقد.للطيرانالمورسانيةالشركةوالثانية

موريتانيافيالمدنيةالطائراتحملتهمالذين

.وبلغتأم399عامراكب602..000898

طن/كرا.00018.2.41المدنيةالحمولات

المستخدمةالإذاعةأجهزةعددبلغ.الاتصالاتوسائل

بلغكماأم،599عامجهاز000000.1موريتانيافي

وعدد.أم599عامجهاز001/1التلفازأجهزةعدد

.خ!أ0067الهاتفصخوط

نحوالوريتانيةالصادراتقيمةبلغت.التجارة

.أم499عامأمري!يدول!ر/000/007393

وأالمبردةأرالمجففة)سواءومنتجاتهاالأسماكوتعتبر

القيمة،حيثمنالبلادصادراتأهما(والجمبريالمملحة

صادراتشكلتر.أم499عام6.52%شكلتحيث

المورشانيةالصادراتقيمةجملة%من5.14الخامالحديد

أنواعأجودمنالمورشانيالحديدخامويعتبر،أم499عام

آء!أ

به.وتمسكبسلاحهيعتزالموريتانى

الخامفيالحديدنسبةتبلبئحيثالعال!اشيالحديدحامات

وإيطاليا.والمانيابريطانياإلىمعفمهأيصدر%68،

14)000نحو-ذلكجانبإلى-موريتانياوتصدر

والص!،العاديةالسنينفيوالأغنامالأبقارمنرأس

ويبلغ،السنطأشجارمنالسكانيجمعهالذي،العربي

الدولثانيةموريتانياوتعتبر.طن000.4السنويإنتاجه

تصدركما.المادةهذهتصديرفى-اسمودانبعد-الإشريقية

التمور.موريتانيا

بلغتفقد؟الموريتانيةأضصديراأسواقأهمأجاباناتعتبرو

الصادراتقيمةجملةمن%8.27أجهاإأصادراتاقيمة

.والسنغالأسبانيا،جانبإلى،ام499عامالموريتالية

خلالكبيرةزيادةالموريتانيةالوارداتقيمةزادتوقد

352الوارداتقيمةبلغت.العشرينأغرناتسعينيات

الامشثماريةالسلعوتعتبر.أم499عامدولارمليون

موريتانياوارداتأهمالحكومي!!والتعدينأصناعةاعيلقصاأ

.أم499عامالوارداتمن.27%9نحوش!لختإذ

،%.623نحوالغذائيةالمنتجاتمنالوارداتنسبةوللغت

جملةمن%9النفطمنتجاتوارداتبلعتلينما

.العامأضفسأ!ارداتا

فيتشاركالتيالدولمقدمةفيتأتيشرنساوكانت

شاركتحيث،أم9!4عامفيالموريتانيةأ!ارداتاتجارة

الوارداتقيمةجملةمن%3.23لنسبةالتجارةهذهفي

والصين،وألمانياالمتحدةالمملكةمنكلجانبإلى،آنذاك

.واليابان،وأسبانيا

تجارتهافيفائضاتحققاكتيالدولمنموريتانياوتعتبر

الخارجيةالتجارةحققت،ام499شعام،الخارجية

أمريكي.دولارمليون7.14نحومقدارهفائضاالموريتانية

مصارفأربعةموريتانيافيتوجد.والمصارفالمال

ولاالتنميةومصرفالوطنىالمركزيالمصرفجانبإلى

وتتركز.فقطواحدةتأمينشركة!عوىالبلادفييوجد

العاصمة.نواكشوطمديسةفيكلهاالمصارف

موريتانيافيالمركزيالمصرفاحتياطياتبلغتوقد

مندولارمليون5.4نحوأم739عامأنشئالذي

.أم399عامالذهب

لاريخيةنبذة

أيامإلىموريتانياتسميةترجع.القديمةالعصورفي

الشمالية.لإفريقياالبيزنطيالحكمثم،انرومانيالحكم

إفريقيةولايةأقسا،منقسماتمثلآنذاكموريتانياوكانت

)الجزائرالاوسطالمغربكانبينما.طنجةمنطقةفييقع

إفريقياوكانتنوميديا.التقسيمذلكفييمثله(الحالية

الشرقيوالجزءالأصليةإفريقيةتضماالشرقفيالقنصلية
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سكانوكانزوجيتانيا.يسمىكانالذيتونساس

بالمغربيعرفماسكانهم()الموريتانيون!وريتانيا

أراضيوقتذاكتشملموريتانياحدودوكانت.الأقصى

الأقصى،المغربأراضيعنفضلاالأوسطالمغرباصن

الحالية.موريتانياأراضيإلىتمتدكانت"كما

السودللإفريقيينوطناالقديمةموريتانيابلادوكانت

تزحفالإفريقيةالقبائلكانتإذ،النصرانىالعصرحتى

الزراعمنهؤلاءوكان،الشمالإلىاسنلجنوب

جنوبى)أوالحشائ!شإقليمحدوديتعدواولم،المستقرين

ساحلأوالساحلبإقليميعرفماوهو(.الحاليةموريتانيا

قبائلالأفارقةهؤلاءمنوكان.الكبرىالصحراء

اتجهالبلادفىالجفافحلولومع.والسرأخولالتوكولور،

وكان،السنغالواديإلىالجنوبنحوالهجرةإلىمؤلاء1

الواحاتفيالفلاحينبعضظلوإنالسرير،قبائلا!نهم

.والحوض،والتاضيتالأدرا،اهمثل

دورالموريتانيا(القديم)الاسمششقيطبلادأدتوقد

الإفريقية،الحشائشإقليمنطاقفيالإلمسلامنشرفيءكبيرأ

.والشرقالجنوبصوبالإسلامدعاةاتجهاهـمنها

الثالثالقرنمنذ.والحديثةالوسطىالعصورفي

ما-مناطقكانتالميلاديينعشرالخامسالقرنإ.حتى

الكبيرتيناللإمبراطوريتينمنأجزاء-بموريتانياالانيعرف

فيالاثارعلماءتعرفوقد.وماليغانا،:الغربيةإفريقياافي

جنوبفيأطلالعلىالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائل

كانتالتيكومبيساحلمنكجزءمورسانيااشرقي

غانا.لإمبراطوريةعاصمة

الخامسالقرنفىموريتانيافيالبرتغاليوننزلوقد

لمالمستمرةالأوروبيةالاتصالاتولكن،الميلاديعشر

كلتنافعستوقد.الميلاديعشرالسالغالقرنحتىشبدأ

السابعالقرنمنالفترةخلالوهولنداوفرنسابريطانيامن

الصمغتجارةعلىالميلاديينعشرالثامنالقرنوحتى.عشر

الموريتاني.العربي

مورتحانيااحتلالفرنسابدأت.العشرينالقرنفي

،ام309عامالحمايةعليهاوفرضتام،209-عام

وكان،الفرنسيةالغربيةإفريقيامنجزءاموريتانياأصبحتأ

مورجانياوتعتبر.للمحميةحاكمأولكوبولانى1.افير

دعمالذيكوبولانىعملمن-كبيرحدإلى-الحدشة

أنهكما،المجاورةالدولعنالموريتانيةالشخصيةانفصال

وقد.الدولةعلىالفرنسيالحكممدعلىبقدرتهتميز

.أم029عامفرنسيةمستعمرةمور!انيااصبحتآ

العالميةالحرببعدالموريتانيونالسياسيونالقادةبدأ

السلطةالفرنسيينيشاركونام(459-1)939الثانية

داخلمقاطعةموريتانياأصبحت،أم469وعامالبلاد.ي

الذاتيبالحكمتتمتعجمهوريةوأصبحت،الفرنسيالاتحاد

.ام589عامنوفمبر28فيالفرنسيةالجماعةفي

وقد.أم959عامللوزراءرئيسادادةولدمختاروانتخب

فقدالبلاد،قادةمنبدعمالبلاداستقلالدادةولدرعى

عامنوفمبر82وفي.الغربيةإفريقيادولمعالروابطأنهى

تماما.مستقلةدولةموريتانياأصبحت،أم069

جزءاتاريخياكانتموريتانياأنتدعىالمغربوكانت

باستقلالتعترفلمولذلكمنها،وإقليماالمغربمن

،المغربإلىدادةلولدالمعارضينبعضهربوقدموريتانيا.

عاماعترفتالمغربلكن،الدولتينتوحيدعلىوعملوا

موريتانيا.باستقلالام079

قائد-دادةولدمختارأصبح،ام959عاميونيووفى

وأصبحللوزراء،رئيعسا-الموريتانيالتجمعإعادةحزب

فيللجمهوريةرئيساانتخبكما،المستقلةللدولةرئيسا

بعدالأحزابكلاتفقتوقد.أم619عامأغسطس

تشكيلعلىالموريتانيالتجمعإعادةحزبجمعالاستقلال

سكرتيرادادةولديكونأنعلى،الموريتانيالشعبحزب

فىواحدحزبذاتدولةمورشانياأصبحتوبذلكعاما.

الفرنسي،النفوذنطاقعنالدولةوابتعدت.أم469عام

وقد.العربيةالدولمعأقوىعلاقاتلإقامةواتجهت

رئاسيانظاماأنشأدستوراأم619عامموريتانياوضعت

للحكومة.

عنأسبانياتخلت،ام769عامفبراير28وفي

وتولتالأممبانية(،)الصحراءالبحاروراءفيمامقاطعتها

المنطقةهذهوتحدشؤونها.إدارةوموريتانياالمغربمنكل

باسمالانوتعرفوالجزائر،وموريتانياالمغربمنكل

منالجنوبيبالجزءمورشانياطالبتوقد.الغربيةالصحراء

وأسمتها2،كم.66788معساحتهاتبلغالتيالمنطقةهذه

ولكن.الشماليبالجزءالمغربتطالببينما،الغربيةالمنطقة

البوليساريوالمسماةالغربيةالصحراءشعبومنظمةالجزائر

قواتبينالحربنشبتفقدولذلك،المطالبهذهرفضت

.والمغربموريتانيامنوقواتالبوليساريوجبهة

قادةأسقطأم789يوليوفى.السلطةعلىالمراع

حكموقد.الحكومةعلىومميطروا،دادةولدعسكريون

وفي.الحينذلكمنذالبلادالعسكريونالقادةهؤلاء

حولمطالبهامورشانياأنهت،ام979عامأغسطس

بفضلكذلكالقتالفىدورهاوأنهت،الغربيةالصحراء

قادتها.حكمة

في-ام789عامانقلاببعد-السلطةأصبحتوقد

الدستور،فعطل،الوطنيللإنقاذالعسكريةاللجنةأيدي

فىعضوا.07تضمكانتالتيالوطنيةالجمعيةوحلت

فيأطاحقدبوسيفأحمدالعقيدكانأم979عام
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بوسيصومات،سالكمحمدوأ!دبمصطفىأبيضانقلاب

تعيينفتم،طائرةتحطمحادثفيلثمهرينمنأقلبعد

رئيساوليولدمحمودوأصئالعقيد،عسكريمجلس

السلطةهيدلةولدالعقيدتسلمأم089عاموفيللبلاد.

الطابأحمدسيديولدمعاويةأصبحثم،وليولدمن

عامهيدلةولدبحكمإطاحتهاثرعلىللبلادرئيسا

.أم849

أوائلفيقاسجفافحدث.الحاليةالأوفماع

فىشديدنقصإلىأدىأمحشرين،االقرنمنالثمانينيات

الحيوالاتفيكميرةخسائرعمهنتجتكما،الطعام

منتصففيقسوةأشدالجفافأصبحوقدبموريتانيا.

منالهجرةإلىالسكانمنالعديددعامما،الثمانينيات

،بالسكانمزدحمةفأصبحت،المدنإلىالريفيةالمناطق

مورشانيااعتمادوزادحاد،بش!!الزراعيالإنتاجونقص

الخارجية.المساعداتعلى

لعدالسنعالمعخلافنشأ،أم989عامأبريلوفي

رعاةحقوتعلىالخلافإثرسعنغاليانمزارعانقتلأن

وحودهوج!وقد.الدولتينبينالحدودإقليمفيالحيوانات

مؤسساتهموأغلقت،السنغالفىالموريتانيينالمواطنين

00،003عليهايسيطرالتيالتجزئةتجارة)فيالتجارية

موريتانيافيسنغالي000.03قوطعكما(.موريتاني

منمئاتأنوقدر.الصناعةقطاعفيمعظمهميعمل

منمعظمهمالعامذلكمنمايوشهرفيماتواقدالسكان

حمايةلضمنلاأنهاالسنغالوأعلنت.السنغاليين

فيللسنغالبنحدثمابسببأراضيهافيالموريتانيين

من48).00نحوطردموريتانياوأعلنت.موريتانيا

وقطهعت.ام989عامأواخرفيبلاده!اإلىالسنغاليين

أغسطص.شعهرفيالدولتينب!تالدبلوما!ميةأمحلاقاتا

مأ099عامالحدودبسببالمشاكلبعضبدأتثم

أدىمما،موريتاني000/003نحويوجدحيثماليمع

عامأكتوبرفيأررولت!تابينالهاتفيةالاتصالاتقطعإلى

.العامذلكمنيوليوفيبدأتوالتيأم،099

دستورعلىالموافقةتمت،أم199عاميوليو21وفي

انتخبوقدالبلاد.فيحزبينبوجوديقضيللبلادجديد

يونيو42فيللبلادرئيساالطائعاحمدسيديولدمعاوية

لنسبةعاماقتراعطريقعنمشواتستلمدة2991عام

وطنيةوجمعيةللشيوخمجلسبوجودقضىكما%8.62

السيالحمي.دالعملللأحزابسمحكما(،للنواب)مجلس

المشصبدولمعالعلاقاتتحسينموريتانياحاولت

المغربواتحادالتعاوناتفاقيةعلىالتوقيعوتم،العربى

معاويةالرئيسانتخابأعيدمبكرةانتخاباتوفي.العربي

.أم699عامجديدةرئاسيةلفترة

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

العربيةالممطماتالزويراتمديمةأتار،

المغاردةالمور،الكبرىال!كححراءالعرلمجةاسياسيةااالأحزا!

تاريخ،نيامورلمجتارقالطوالإسلاما

فيالبريالباتكايديإدريقيا

العرليةالبلادهيدلةولدحونامحمدالهرسسيةالعرليةإضيقيا

كمتمطلواادهدولدلمحتاراالبرلر

لواديبيو!يديولدمعاويةالعرليةالدولحامعة

الطهائعأحمداجلادافييأاالحيواد

ا!عر!ا!رسةا

الموضوعصرعا

الحكمنظام-ا

المحاكمظهامدالوطيةالح!صمة-أ

المسلحةالقواتهـ-المحليةالحعومة!

السياسيةالأحزابح

السكان-2

الدير-زالس!صادعددتطور

الحضرية-حالس!!انيةاطعدلات!

التعليمطالس!صالىتركيب-ح

العاملةالقوى-يالعرقيةوالحماعاتأ!سلاا،تاد

الاحتماعيةالرعا!ة-كديةالس!طال!صادة"أضوهـيعاحى

الاتصالاتوسائل-لاطعةا-و

السطح-3

المماخ-شالمو

تاتبىاادلسطهحاهرمطا-!

قتصادلاا-4

قةلطارعةالررا-أ

الخدماتحالحيوايكةانتروة!-

والمواصلاتالنقلطالغالاتمشحات-ح

التجارة-يالأسماكاصيد

والمصار!المال-كالصحاعةهـ

التعدينو

تاريخيةنجذة-5

أسئلة

القديم؟اسمهاومالموريتاليا؟إرسمياالاسمام!ا-أ

مورلتانيا؟ليالرئيسيةالسكانيةوالحماعاتالسا!لاتما2

فىومالياحسعالامنوكلمورتحالمجال!!المزاعحدتلمادا-3

ا!حيرة.ااحسواتا

مورلمجانيا؟شياسسك!اأمما!أما-4

موريتاليا؟للس!!يالرئيسيةالأقساماما-5

مور!تانيا؟ساحلعلىالحرارةدرحاتتححفضلادا6

لموريتاليا؟لالسبةالحاموالحديدالأسماكأهميةما-7

المورقالي؟الاقتصاد!يالتعديندورما8

انحفاضرغمالحارجيةتجارتهافيلائضامورقالياتحقة!لمادا

الوطي؟إدتاحها

!ا؟فرنساعلاقةوماموريتاليا؟استقلتمتى01

العربية؟الصحراءمحتم!طةمرمورشالياموق!ما11

المورشانيين؟والمرانالاقتصادفيالجمادصأثرما21



504موريتانيا،تاريخ

الإسلاميةموريتانياجمهوريةتاريخ

تعرفكانتعربيةدولةموريتانيا.ريمظاكوريتافيا،

بدايةفيالفرنسيونعليهاامشولىانإلىشنقيطبلادراسم

القرن)مطلعالهجريعشرالرالغالقرنمنالثالثالعقد

وفصلوهاموريتانيااسمعليهافأطلقوا(،الميلاديالشرين

وبشريةجغرافيةوحدةكانتأنبعدالأقصىالمغربشممن

اسميطلقونقبلهمالرومانالمستعمرونكانوقد.ضه5

شمالفىمستعمرتهمعلى)القيصرية(السيزاريةالوريتانيا

علىالطنجيتانيةموريتانياواسم،الحاليةالجزائر

الأسبانأطلقكما.الأقصىالمغربشمالفياسشعمراتهم

نافعبنعقبةجيعشمنالعربعلىموروسلوسأسم

سنةالأمويالعهدمطلعفيالمغربفتحالذي

معاعبرواالذينوالبربرالعربعلىثم،م067هـ،05

زياد.بنطارقبقيادةالأندلسوفتحواطارقجبلاضيق

يطلقاسماوكانت.الخيلعيونفتعنىشنقيطكلمةأما

منجبلفوقتقعالتيأدرارقرىمنقريةعلىالأصلةي

منكلهالقطربهسمىثم،الكبرىالصحراءغرب.جهة

القريةتلكشهرةوترجع.بعضهباسمالعمومتسمية!اب

عامكليفدونكانواسكانهاانوإلىعلمائها،كثرةإلى

تعرفالحجاجمنكبيرةقافلةفىالمقدسةالأراضيإلى

معمنظمةتجارةأهلكانواوقد.الشنقيطي!الركب

وكلميم.وسجلماسةوالسنغالالسودان

موريئانيافيالإسلام

نصيربنموسىولايةإبانموريتانيافيالإسلامانتشر

بنالوليدالأمويالخليفةعهدعلىإفريقياشممالي.على

العهودوتتابعتم(،771-505هـ،)86-69.عبدالملك

إلىأصولهمحيثمنالموريتانيونويرجععليها.الإسلامية

موريتانياسكانوهمالزنوج:هيرئيسيةأصولبرنلاثة

بربروهموصنهاجةالحراثو!،بقاياهمومنالأقدمون

موريتانياإلىجاءواحمير،أحفادوهموالعرب،اسستعربون

البيضانالأخيرانالأصلانويسمى.الفئالإسلاميأثناء

تختلفمتعددةقبائلوالزنوج.الزنوجعنلهمتمييزا

الفولاني،فمنهمإليها؟تنتميالتيالمجاميعبحعسبأ!جاتها

وقد.لليخوارلسااو،كلورلتواو،فلوولواو،رالبمباثاا

العربيةأكثرشهاواتخذتالإسلامفيالزنجيةالقبائلخلتا:

فيتنوعذلكعنفنشأبالبيضانواختلطتلها،وطنيةأكة

الخصبةوالمناطقالواحاتفيالزنوجويعملأميئاتها.

السودمنمختلطةسلالةالحراثونويمثل.الزراعيةبالأعمال

الزراعية.الأعمالفييعملونكانالذين

استعربوا،بربرفهمصنهاجةأما.الصنهاجيةالدولة

ثلاثالبدومنصنهاجةوتضم.الملثمونأشهرهمومن

اعتنقتوقد،ومسوفة،ولمتونة،جدالة:هيكبرىقبائل

واخترقت.مسوفةثملمتونةتبعتهاثمأولأجدالةالإسلام

كبرىقبائلثلاثفوجدتموريتانياصحراءالعربطلائع

الأدرارفيولمتونةالساحلقربالغربفىجدالة:هي

نشرفىالثلاثالقبائلاشتركتوقد.الحوضفيومسوفة

هـ،484سنةوأممبانياالمغرببغزولمتونةفقامت،الإسلام

عندالسودبلادبغزوومسوفةجدالةوقامت،أم.ء6

بينالإسلامونشرتالجنوبيةالكبرىالصحرأءأطراف

استوطنواالذينالملثمونأيضاصنهاجةومنسكانها.

وتعددتالمغربلبلادالإسلامىالفتحقبلالصحراء

ووتريكةومسوفةولمتونةجدالةمنالربوعتلكفىقبائلهم

المحيطبينماكلهم،صنهاجةإخوةلمطةثموزغاوةوناوكا

الأندلس،فتحبعدإسلامهموكان.وبرقةالأطلسي

فيوالممعملكلهمفاستوثق،للمتونةفيهمالرئاسةوكانت

مأمنبهامنوجاهدوا،الإفريقيةالكبرىالصحراء

ورفضبعضهمفاعتنقهالإسلامعليهموعرضواالسودان

الجزية.دفعمعآخرون

فقدوالماثر،بالفتوحاتحافلمجيدتاريخولصنهاجة

ببلادالفاطميةالعبيديةالدولةقيامفيكبيردورلهمكان

ذلكبعدإنقاذهاوفي،م909هـ،692سنةالعربيالمغرب

الخارجيكيدادمخلدأبيانتفاضةإبانالمحققالفناءمن

إلىم389هـ،326مناستمرتالتيالحمار()صاحب

المعزالفاطمىالخليفةدفعالذيالأمرم،479هـ،336

إفريقيةفىعنهلينوبزيريبنبلكينتعيينإلىاللهلدين

ونقلالرحيلعلىهوأزمععندما،المغرببلادوعموم

وبذلك.م739هـ،362سنةمصرإلىالخلافةمركز

المغرببلادحكمتوارثتالتيالصنهاجيةالأسرةقامت

علىخرجأنإلى،الفاطميةللخلافةالتبعيةظلفيالعربي

القاهرةعناستقلالهوأعلنباديعه!بنالمعزالخلافةتلك

(.الخلافة)مركز

الفتحأثناءمورشانياالعربدخلموريتايا.فيالعرب

يطلقالذينزناتةالعربيةالقبائلأشهرومنبتعرلمجها،وقاموأ

ماشية.مربووهمللكلأطلباتنقلهملكثرةالرحالةعليهم

وأالمعقلعربإلىالحاليينموريتانياعربمعظموينتمى

بمعاقيلصلةلهمعددا،القبائلأوفرمنوهمالمعاقيل،

وأالمغافرةومنهم.العربيةالجزيرةجنوبفيالعربيةالقبائل
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فيموريتانيافيالقبائلهذهتاريخبدأوقد.لمتونةعرب

عشرأضالياأغردا)أواخرالهجريالسادسالقرنأواخر

وتعريبهامالبلادفتحفيكبيرفضللهاوحصان(الميلادي

قدمتبل،لحمليمولنيهلالبنيح!ر!غازيةتأتلمأنها

اسمادسالقرنخلالالواحاتشيعددهاوكثرقوافلفي

أصبحتحتى(الميلاديعشرالثالث)القرنالهجري

اختلطوقد.المغربفيمري!بنيمضاجعيقفهرخوا

ذوو:بطونثلاثةومم،الزناتةعربمعالمعاقيلعرب

ينتمىهؤلاءوإلى،حسانوذوومنصوروذووعبدالله

العربيةأغبائ!اامتزجتوقدأجا.حاالموريتانيينمعظم

أضمييراأصعبامنأصب!!حدإلىالمستعربةالبربريةبالقبائل

استوطنت.المرريتاني!!منبربريهوومنعربيهومنلين

وماالتلفيوتاوريرتتلم!نب!تعبداللهذويقبيلة

منمنصورذويقبيلةواستوطنت.القبلةمنيواجهها

نازيمثلأضلامنيحاذيهاومادرعةإلىتاوريرت

واستوطنتوالمقدر.تادلاوبلادوفاسومكناسةوغساسة

صىثسيوخهماوينزل،المحيصأإلىدرعةمنحسانذويقبيلة

الأقصىاالسومرعلىفيستولون،السوسقاعدة،نولبلد

اطسلم!تمواطنإلىالرمالفيكلهماوينتجعون،إليهوما

امؤرص؟تلعفرويرى.ولمتونةومشرفة)جدالة(كدالةفي

أرزيناأ!لالي!تمإ!صانالغرببلادإلىدخولهمأن

باديسبنالمعزالخليفةإلىالنتصرالفاطمىالخليفةوجههم

وحلعالفاطمي!تدعوةالأخيرهذانبذعندما،الصنهاجي

اللهبأمرأسقائماالعباسىللخليفةالخطبةحولثمطاعتهم

أصمميادةاعنالمغربببلادخارجا،أم470هـ،943سحنة

الفاطمية.

إبراهيمبنيحيىكانموريتانيا.فيالمرابطيندولة

أجمأقا)منتاغنتفيالملثميناشبربرأميرالجداليأوالكدالي

مكةإلىأم330هـ،442سنةفيمعافرقدموريتانيا(

الإسلامتعاليماأنفوجد،الحجفريضةلأداح!المكرمة

نأفقرر،بلادهفيالمسلمةالقبائ!!تمارسهماغيرالصحيحة

عادولما.الدينيإيمانهامستوىترفعجديدةروحافيهايبث

ليساعدهالجزوليياسينبناللهعبدالعالممعهأصمحبا

لتطهيرواسعةحملةالرجلانفبدأ،مهمتهتنفيذفي

الإسلاميةالأخلاقوبثالخرافاتمنالدينيالاعتقاد

مما،الناسمنشديدةبمعارضةاصطدماولكنهما.هناك

أنهايعتقدبجزيرةفاعتزلاه!منهمااليأسإلىبهمادفع

فيهماولينماموريتانيا.سواحلمنتيدرةجزيرة

تكونتحتىالمريدونعليهماتهافترباطهماأومنسكهما

بعداشباطذلكمنله!فانطلظ،منهمقويةكتلةحولهما

البدعيقاومونالإسلامبدعوةأم480هـ،044!حنة

ومذهبوالسنةالكتابعلىاعتماداالمظالمويرفعون

وقد.بالمرابطينفعرفوا،عنهاللهرضيألسبنأسكماالإمام

المتوفىعمربنيحيىمعالمرابطينهؤلاءقيادةانتقلت

عمربنبكرأبيوأخيهام560هـ،448سنةحوالي

كدالةقبيلةمنأم(870-5601هـ،048-)448

علىشمالأواستولت.جماعتهمفتوسعت،لمتونةقبيلةإلى

جنوبا،توسعتكما،السوسوبلادوأعماتسجلماسة

غاناعلىفاستولتإفريقيا،غرببلادفي،السنغالكهرعبر

والديولاوالسرخلليالتكلورقبائلب!تالإسلامونشرت

قوتهاأوجالمرابطيندولةبلغتوقدوالمادنغا.

هـ،005-048)تاشفينبنيوسفعهدعلىوتوسعها

مراكش.مدينةعاصمتهابانىأم(8701601

المرابطينبعدالمغربح!صمعلىتعاقبقدو

الأشرافثم،الوطا!ميونومنهموالمرينيون،الموحدون

دورللموريتانيينيكنولم.العلويونوالأشرافالسعديون

شبهفىموريتانياكانتبحيثالمرأبطين،دوأسةبعديذكر

فىالعزلةهذهوت!ص!ستوالمريني!ت،الموحدينأيامعزلة

يحكمونالقبائلأمراءفأصبحأحلول!ت،ادوأ!ةعهد

عنمستقلبشكلإمارتهيح!صمأميروكلموريتانيا،

هىكماالملكلقبنفسهعلىيطلقبعضهموكان،غيره

حافظتوقدوغيرها.والبراكنةوالأدرارأولاتةفيالحال

نطاقفىالقبلىالنظامعلىالقائماستقلالهاعلىموريتانيا

والإتاواتالجزيةوملوكهاأمرائهابعضوفرض،الإمارات

المعاهداتلعقدتسعيانكانتااللتينوبريطانيا،فرنساعلى

تجارتهما.حمايةمقابللهموالإتاواتالجزيةودفعمعهم

البريطانيالكولونيلعقدهاالتيالمعاهدةذلكومن

فى4الترارزةأميربوكابةبولدوعيرمعماكسويل

،أم081يونيو7اهـالموافق225الثانيةجمادى

الفرنسيةالبحريةالثانيةالفرقةقائدعقدهالذيوالاتفاق

الحجةذو25فيالبراكنةأميرعلىسيديبنأحمدمع

التحالفومعاهدة،أم834مايو5أهـالموافق42!

)أتار(أطارملكعلىيعرضهافرنسيمندوبجاءالتي

هـ،9013مشةعايدةولدأحمدسيديابنأحمد

الموريتانيةالإماراتبينالنزاعاستمرارأنبيد.ام298

فيالفرنسيالاحتلالإلىالبلادعرضمماقواهاأوهن

.الميلاديالعشرينالقرنمطلع

موريدانيافيالاستعماريالتنافس

منجهاتبعضعلىا!شولىمنأولالبرتغاليونكان

عشرالخامس)القرنالهجريالتاسعالقرنخلالمورشانيا

والرقيق،والذهبالصمغتجارةأغرتهموقد(.الميلادي

قرنين.قرابةالبلادفيوبقوالهم،تجاريةمراكزفألسسوا

الأمحبانجاءثم.للانسحاباضووهمالموريتانبنلكن
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المنشآتعلىاسميطرةمنبعدهمالهولنديونتمكنو

بينمنافسةموضعالصمغتحارةوظلت،المهملةأجرتغاليةا

الفرنسيةالهندشركةوكانت.وفرنساوبريطانيا"لولندا

ضفتيعلىالص!تجارةتصرفلويسسانفيأغائمةا

لاكتشاففرنسافيهتعملالذيالوقتفيالسنغالزثر

ألاتفاقياتعقدإلىسباقةفكانت،الداخليةالبلاد-جهات

بريطانياحاولتكما.الموريتانيينالأمراءجمعوالمعاهدات

المعاهداتطريقعنمورشانياداخلإلىنفوذهامدورهابل

ولمتجارتهاوحمايةومستودعاتمساكنلبناءالاتفاقيات،

البريطانيالنفوذزيادةأثارتوقد.الجزيةدفعفيقضدد

سنةالسياسيبالوفاقالخلافسويثمفرنسا،-حفيظة

لسنةبرلينلمعاهدةامعتمراراأم409هـ،أ"321

الدولبينإفريقياقسمتالتىأم878أهـ،د،92

ا!ستعمارية.ا

موريتانياإلىتتطلعفرنساكانت.الفرنسيالاحتلال

لهاوتمأم،083أهـ،246سنةالجزائراحتلالءنذ

أهـ،323وأم109أهـ،931بينفعلااحتلالها

نأاستطاعالذي،كوبولانيكزافيييدعلىام09!،

معالقادريةالطريقةزعيملمميدياالشيخخلافدستغل

الخلافهذاالفرنسيونفاستغل،العينينماءاشيخا

أعلنتوقد.الاستعماريةأهدافهملتحقيقامشخدموه!

م3091هـ،أ032سنةموريتانياعلىحمايتهاؤصنسا

أرجاءجميعفيوالثورةبالسخطذلكالسكانؤ!ابل

جمهوريمرسومصدرأم409أهـ،321وفيأجملاد،ا

سانومقرهاللسنغالتابعةكمنطقةبرمتهاموريتانياليإلحاق

إفريقيابحاكملقبالذيبكوبولانىحكمهاوأنيط!.يس،

إلىالأخيرهذاانتقلثمبموريتانيا.العامالفرنسيةاكربية

مأ509اهـ،323سنةبهافقتلالمستعمرةلتنطمثقكجة

الوطنيين.أيدي-تلى

علىفرنساقضتبعدما.الموريتانيةالوطنيةا!لقاومة

فىتتوغلأناستطاعتتيتواحةفيالطوارق"!اومة

ماءالشيخفأعلنالأدرار،وتحتلالداخلجهةمنهـوريتانيا

منبهتمكنجيشاوجمعالشمالفيالجهادأ!ينينا

نفسهوأعلنام609أهـ،324سنةالأدرارا/سترداد

الكولونيلهوجديداحاكماالفرنسيونوعين.عليه-حاكما

أهـ،326سنةالقتالفتجدد،لكزافييخليفةصتورو

ماءواخترق.الاحتلالوجيشالسكانبينام909/

فحاصرها،تجكجةقلعةبلغحتىجنوباموريتانياا!ينينا

الحصار،منأنقذتهاالسريعةالفرنسيةالنجدات!كن

علىالفعلىنفوذهوبسطالأدراراحتلالمنغوروتمكن،

المقاومةعلىالقضاءبعدام909أهـ،327سنة"نطقتها

العينين.ماءووفاةانوطنية

مقاومةعلىالعينينماءالشيخعنشاطيقتصرلم

أيضاشملبلوحدها،موريتانيافيالفرنسيالاستعمار

العينينماءصلةتوطدتولذلك،الأقصىالمغربجنوب

مدينةفيالأخيرقادهاالتيالحركةإبانالحفيظبعبد

أهـ،325سنةعبدالعزيزالسلطانأخيهضدمراكش

فرنسا.لمطالباستسلامهبسببام709

الجهاد،فىأبيهدعوةالعينينماءبناللههبةحملوقد

موريتانياوشممالالأقصىالمغربجنوبحركتهفشملت

للقطرين.مشتركاعدواكانالذيالفرنسيالامشعمارضد

رمضانشهرفيفتمكنالسوسأهلاللههبةحولوالتف

مراكشمدينةدخولمنأم219أغسطسأهـ،033

ليوتي-الجنرالدفعمما،برئاستهمأعيانهالهاعترفحيث

إلى-بهاالفرنسيةالجيوشوقائدبالمغربلفرنساالعامالمقيم

لاحتلالمانجانالجنرالمساعدهبقيادةكبيرةقوةإرسال

هبةينسحبولم.المغربيالجنوبوموانئالمذكورةالمدينة

امستيلاءبعدإلاالأصليةقواعدهحيثموريتانياإلىالله

هـ،ا332سنةتارودنقلعةعلىالفرنسيةالقوات

.المغربفيالجنوبيةللجبهةقاعدةواتخاذهام1391

موريتانياقواتقامتأم129أهـ،331مشةوفى

وأولاته،تشيتمدينتيباحتلالالفرنسيةوتمبكتو

الفرنسيين،ضدهجماتعدةوشنتالقبائلفانتفضت

المنتفضينوملاحقةصدهامنتمكنموريهالكولونيللكن

ظلتام.139اهـ،331سنةسمارةمدينةحتى

الفرنسيينعلىخطراتشكلالموريتانيةالقبائلانتفاضات

وفي.أم619هـ،ا334عامحتىمضماجعهموتقض

خضوعبعدفرنسا،أصدرتام029هـ،أ933سنة

يجعلمرسوما،الفرنسيللاممتعمارالأقصىالمغرب

فرنسي.عاممقيميحكمهافرنسيةمستعمرةموريتانيا

إدارياوألحقتها،الفرنسيةالغربيةإفريقياإلىفضمتها

كلعلىعينتدوائرعشرإلىقسمتهاأنبعدبالسنغال

المسلحةالموريتانيةالقبائلمقاومةلكنفرنسيا.مديرادائرة

بعدأم349سنةنحوفىإلاتهدألمالفرنسيللالحشعمار

موريتانيافأصبحتعليها،والسيوةالرقيباتقبائلقمع

بينمسلحاشحتباكآخروكان،الفرنسيينسلطةتحت

خضعتوهكذا.ام379سنةوالفرنسيينالموريتانيين

عمدتوقدالشهداء.الافسقطأنبعدلفرنساموريتانيا

إلىموريتانيافيالاستعماريةالفترةطوالالفرنسيةالسياسة

بينالتفريقمنها،عديدةبأساليبوالإسلامالعروبةمحاربة

اللغةونشر،بينهمالفرقةزرععلىوالعملوالسودالبيض

العربيتينوالثقافةاللغةحسابعلىالفرنسيتينوالثقافة

الشعبوإفقاروالصحةالتعليموإهمال،الإسلاميتين

وإذل!له.
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موريتانياواستقلالالوطنيةالحركة

السلطاتأبتطاالموريتانيةالوطنيةالحركةبدأت

إدارةعلىالإصلاحاتأ!بإدخاالفرنسيةالا!متعمارية

ابتداءوذأك،والمتنقلةمنهاأضابتةاالمدارسوإنشاءبلادهم

موريتانيافرنسامنحتوقد.أم645اهـ،364سنةمن

أولالعامننس!فيفجرتأم،469سنةالانتخابحق

أغرنسياالمجلسبعضويةلابانابنحرمةفيهافازانتخابات

منطقةحاكمرازاكالفرنسيالمرشمحمنافسهأماملبلادهنائبا

يسيا!حزبأولالفترةنفسفيوتكون.انذاكالترارزة

سلك،الموريتانيالشعبيالاتحادحزبوهوموريتانيافي

تقبلعلىالمبميةوالإصلاخ!الاعتدالسياسةالحزبهذا

يغضبلابماتعديلهاعلىالعملمعالقائمةالأوضاع

أصشبابامنظمةحزبهوآخرحزبتشكلثم.الإدارة

الموريتانيورأ!طنيونانجتهىوقد.الاستقلالإلىدعاالذي

حزبفيالحزب!تتوحيدفيام489أهـ،367سنة

توحيدإلىفسعى،الموريتانيأ!فاقاحزبسميواحد

الاستعماريةالسياسةفرقتهمأنبعدالموريتانيينجهود

الوطنيةالحركةل!ش.القبليةالخصوماتمستغلةالفرنسية

حزبفظهر،الانقسامإلىعادتأنلبثتماالموريتانية

الانتحاباتفيفازالذي،أضقدمياالاتحادحزبهوجديد

عاموكذلكأمء9أاهـ،371عامجرتالتيالمحلية

.أم569أهـ،376

المورشانيةشالصحراءمنجزءاقتطاعفرنساحاولت

إحياءوذأسكالصحراءبمنظمةعرفمالإنشاءمسعاهانطاث

فرنساأعدتهأصذياالصحراويةالمناطة!توزيعإعادةلمشروع

الأولى،العالميةالحرببسببتنفيذهوفشل،أم411محنة

جزءاأم579أهـ،377سنةنحوإلىمورشانياظلتوقد

منأجزاءيضمكانالذيالجنوبيةالأقاليميسمىكانمما

فرنسامنحتالسنةتلكوفيوتشاد.والنيجروماليالجزائر

أطارلمدينةنسبةالأطاريالقانونسميلمورسانيادستورا

!ميامميةتنظيماتعدةالفترةنفسفيتشكلتوقد)أتار(.

حرمةزعمائها)منالموريتانيالشبابمنضمهآمنهاموريتانية

يحيىزعمائه)منالموريتانيالشبابوحزبأمه(سيدابن

العينينماءزعمائها)منالموريتانيةالشبيبةوجمعيةعبد(ابن

فيحميعاوتتفق(،دادةولدالختارويؤيدهاأحمدابن

الهويةوإبرازالقبليةتخطيإلىوالدعوةالإصلاحياتجاهها

ونشربهاوالنهوضالبلادوا!شقلالالموريتانيةالوطمية

أهـ،378سنةأواسطمنذالجهوداتجهتوقد.التعليم

فانعقد،الموريتانيةالأحزابتوحيدإلىأم589!شةمطلع

حزبمعأخقدمياالاتحادحزبدمجفيهتم،إلقبمدينةمؤتمر

الذيالموريتانيأضجمعاحزبهوواحدحزبفيالوفاق

31هـ،ا377شعبان21وفي.ال!ستقلالإلىبدورهدعا

دورتهاالموريتانيةالوطنيةالجمعيةافتتحتأم589مارس

تولواأسذيناالمستشارينتعيينوتمأ!يسسانمدينة!ى

.الاستقلالبشأنضنسامفاوضة

اهـ،377الحجةذي3في.وطنيةحكومةأول

برئاسةوطنيةح!صمةأولتش!طتم5891يونيو12

الموريتاني،التجمعحزبزعماءأحددادةولدالختار

عاصمةنقلتمكما.أم579أصسنةأطارقانونبموجب

محرمفينواكشوطإلىلويسسانمنرسمياالبلاد

حكومةعرضتثم.أم589يوليو42هـ،أ378

قبولمستعمراتهاعلىنفعسهاالسنةفىديجولالجنرال

وأالفرفسي!المجموعةالفرشسيالدستورسماهلماالانضمام

إلىالانضمامتقبلالتيالمستعمراتقشكلبحيث،عدمه

الداخلي،بالاستقلالتتمتعمحليةح!صماتالمجموعةتلك

والاقتصادالدفاعفيلفرنساالمركزيةاسملطةت!صدأنعلى

فتمنحبهتقبللاالتيالمستعمراتأما.الخارجيةأ!شؤونوا

كلعنهامباشرةفرنساتقطعوعندهااضام،االاستقلال

مشروععلىالاستفتاءجرىولما.إداريةوماليةتقنيةمعونة

سبتمبر28هـ،أ378الأولربيع51فيالمذحصرديجول

العضويةوالتهديد،الضغطتحتموريتانيا،قبلتام589

الموريتانيةالإسلاميةالجمهوريةباسعمذاتيااستقلالأفنالت

سميلمابديلاجاءتالتيالفرنسيةبالمجموعةارتباطهامع

الفرنسي.بالاتحادأم469اهـ،365سنةفي

مشةوبداية5891سنةأهـ)أواخر378!منةفي

النهضة،حزبهوجديدموريتانيحزبنشأام(9ء9

المغربيةالمملكةإلىوالانضمامالتامالاستقلالإلىودعا

تلكمنيتجزألاجزءموريتانياأنمنأنملاقا1،المستقلة

حزبموقفالموريتانيالشبابمنظمةأيدتوقد.الممل!صة

هذالكن،عابدينبنبياكزعمائهمنوكانالسهضة،

انتدبإنهحتىالأفكارتلكتراحكنما!عرعانالحزب

الأمهيئةإلىالموريتانيبالوفدللالتحاقنفسهعابدينابن

عضويتها.إلىالانضسمامفيموريتانياحقلتأييدالمتحدة

الدستوروصمشروعام959هـ،أ378العاموفي

هـ،ا378رمضان21فىعليهالمصادقةفتمت،المورلمجاني

الموريتانيةالوطنيةالجمعيةوصوتت.م9591مارس22

ففاوضفرنسا،عنالتامالاستقلالطلبعلىبالإجماع

موريتانياونالتذلك،فيباريسحكومةدادةولدالختار

هـ،ا038الثانيةجمادي9فيالكاملاممتقلالها

المجموعةعنبذلكفانفصلتم0691نوفمبر28

منالبدأيةفيموريتانياباستقلالتعتر!ولم،الفرنسية

مطالبةبسببوذلكالتونسيةالحكومةإلاالعربيةالدول

إليها.بشبعيتهاالمغربيةالمملكة
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مور!انياجمهوريةفيالحكمنظام.الحكمنظام

انتخاباتأولاجريتوقد.رئاسيجمهوريالإسلاميةا

02اهـ،381الأولربيع8فيالجمهوريةئاسةلم

الوحيد،المرشحدادةولدالختاروكانأم619أشنمسطس

بعدانتخابهوجدد،سنواتخص!لمدةرئيساأنتخابهقتم

هـ،أ386الأولىجمادى91فيثانيةرئاسيةلمدةذلك

نأإلىالرئاسةفيواستمر،وثالثةأم669أغسطس/1

شعبان5فيالسالكمحمدولدمصطفىالعقيدبهأاعلاح

أولفياندمجتوقد.أم789يوليو11هـ،ا1/93

فيبمابالبلاد،السياسيةالقوىجميعدادةولدالختاركاتهد

حزبهوجديدحزبفي،المعارضالنهضةحزبذلك

البلاد.حكمتولىالذيأشعبا

فيالمتحدةالأمهيئةعضويةعلىمورشانياحصلت

،ام619أكتوبر28اهـ،381الأولىجمادى9/1

عامإلاالعربيةالدولجامعةعضويةعلىتحصللملكنها

التيالعربيةالدولعددزيادةبرغمأم739هـ،أ93!أ

بسببوذلك،الإسلاميةموريتانيابجمهوريةا.عترفت

جزءاالناشمئةالدولةهذهيرىكانالذيالمغربءصقف

المشكلاتوتراكمدادةولدعهدطولأنإلا.ءضه

للنظامالسياسيةالمعارضةوتزايدوالاجتماعية11،قتصادية
عنوذلكبالبلادالسلطةأستلاممنالجيشمكناعائما

فيالسالكمحمدولدمصطفىالعقيدانقلابلريق2

للإنقاذوطنيةلجنةترأسالذيام،789هـ،أ1/93

ووضجعالبلادمنهاتعانيالتيالمشكلاتبحلد!هدت

الخلافاتلكن.المسؤولينومحاسبةبالفسادسمتهلما-حد

الوطنيالإنقاذلجنةأعضاءبينظهرتأنلبثتاء

السلطة،سلمفيمتعاقبةتغييراتإلىوأدتا،لمذكورة

رئاسةمنصبيولمسفأحمدالمقدمتسلم:ذلكومن

أبريل6هـ،ا993الأولىجمادى9فيا.لحكومة

ذلكإلىهيدلةولدخونامحمدوارتقاء،ام6"79

.طائرةحادثفييوسعفأحمدالمقدموفاةبعدا.لنصب

مصطفىوبقي،للدفاعوزيراذلكقبلهيدلةولد،كان

ثم.الجمهوريةلرئالممةرمزيةصورةالسالكمحمدولد

وعزلعقيدرتبةإلىنفسههيدلةولدخونامحمدرفع

الحكومةبرئاسةوعهد،مكانهليرتقيالجمهوريةرئيس

اللجنةعضوالطايعأحمدسيديولدمعاويةأىإ

،بيدهالمنصبينليجمععزلهأنلبثمالكنه،ا!سكريةا

ولدمعاويةالمعزولالحكومةرئيسدفعالذيالأمرا

91فيانقلابيةبحركةيقومأنإلىالطايعأحمد"حيدي

فيتسلمأم،849ديسمبر12اهـ،504الأولربيع

الوطنىللإنقاذالعسكريةاللجنةورئاسةالجمهوريةرئاسة

الحكومة.،-رئاسة

بدايةفيالطايعأحمدسيديولدمعاويةالعقيدقام

والسماحالسياسميينالمسجونينسراحبإطلاقعهده

ومنعالحرياتوإطلاقالبلادإلىبالعودةللمشردين

مورشانيافيالجديدالنظامأعلنالقضاء.شؤونفيالتدخل

فنقلأم،199أهـ،141سنةالحزبيةالتعدديةمرحلة

إلىالسلطةالطايعأحمدسيديولدمعاويةالعقيدالرئيس

وعودةالسياسيةالأحزابتشكيلبحريةوسمحالمدنيين

علىالعاملةالأحزابأبرزومنبالبلاد.البرلمانيةالحياة

يترأسهالذيالحاكمالجمهوريالحزب:الموريتانيةالساحة

القوىواتحاد،نفسهالطايعأحمدسيديولدمعاويةالعقيد

الخارجيةوزيرمكناسولدحمدييقودهالذيالديمقراطية

السابق.

سنةموريتانيافيوتشريعيةرئاسيةانتخاباتآخرتمت

معاويةالعقيدانتخابفيهاأعيد،أم699أهـ،416

إلىالمعارضةأحزابفيهاودخلتللجمهوريةرئيسا

كما،الشيوخومجلسالنوابمجلسبمجلسيهالبرلمان

شعبانشمهرفىموريتانيافيبلديةأنتخاباتاخرجرت

شهرفيجزئيةانتخاباتولحقتهاام499ينايراهـ،441

.الشيوخمجلصفيانتخابيةدائرة17ممثليلتجديدأبريل

فيبارزةمشاركةلموريتانياتكنلمالخارجيةالسياسة

بعدعديدةسنينطوالالمغاربيةحتىولاالعربيةالشؤون

فرنسانحووضوحاأكثربصورةمتجهةوكانتاستقلالها،

ساحةعلىتبرزولملها.المجاورةالإفريقيةوالدول

المغربيةالمملكةيمطرفابدخولهاإلاالمنطقةفيالأحداث

هذهمعموريتانياتقاسمتإذ،الغربيةالصحراءقضيةفى

الأسبانيةالإدارةانسحاببعدبينهماالصحراءالآخيرة

مور!انياجعلالذيالأمر،ام759هـ،أ93ءسنةمنها

أعلنتقدكانتالتيالبوليساريو،جبهةلعملياتهدفا

النضالبخوضوتعهدتالصحراويةالغربيةالجمهوريةقيام

ذلكأدىوقدوليبيا.الجزائردعمعلىمعتمدةلتحريرها

العسكريالانقلاببقياموعجلبالبلادالوضعتفاقمإلى

الجديدالعسكريالنظامقاموقد.دادةولدالختارنظامعلى

البوليساريومعمنفردلحملاماتفاقبعقدموريتانيا،في

الصحراءمننالهقدكانالذيالجزءمنوالانسحاب

أغسطساهـ،993رمضانشهرفيوذلك،الغربية

علىامشولتماسرعانالمغربيةالقواتلكن.أم979

بينالعلاقاتوتوترتحوزتهاإلىوضمتهالجزءذلك

فىتسهمأندونالتطوراتتلكإثرعلىوموريتانياالمغرب

البلدينبينالمصالحةتتمفلم.الغربيةالصحراءمسألةحل

دولحكامعقدهاالتيالخماسيةالمغاربيةالقمةإطارفىإلا

،أم889هـ،أ804سنةالمغربيةبالمملكةالعربيالمغرب

الخمس.دولهمبيناتحادإرساءعلىبينهمالاتفاقفيهاوتم



نيرفرجو،يسمور014

أزمةانفحارأجةالسنغاالموريتانيةالعلاقاتشهدتكما

منأ!ديداعرضتأم989أهـ،904مشةحادة

فيأطضرردالسنغالآنذاكالمقيمينالموريتاني!تالمواطنين

احتوتالموريتانيةالحكومةأنإلاوممتلكاتهما،أرواحهم

الشقيقتين.الجارت!!بينالعلاقاتوتحسنتالأرمة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

دوا!ة،المريم!!يكةالصالصحراءاعريةااحسياسيةاالأحرا!ا

تتار،الزهـ!ثالطوارإدريقيا

مورشاسالىالصيديوأغاطميولىاالمتحدةالأما

اهعا!لةراطرحعيدا،هـاسدحوكامحمدأ!اكرتعا

دادةأولوالمحتارالعرسةالدوا!حامعة

ا!ةد"،بط!!المرالبربرادوأ!

الموفموععرعا

موريتانيافيال!!لام-أ

ا!سثاحيةاالدوا،-أ

موريتاليادىالسر!ب

موريتايحافىالمرابل!!دواسة-خ!

مورتايافيالاستعماريالتنافس-2

المردسىا!الاحتلا

الحورتايةا!طميةامةالمقار-!

موريتانياواشقلالالوطنيةالحركة-3

طيةرمةح!صأوأ!أ

الح!-الطام!

الحمارحيةأ!سياسةاح

أسئلة

الحديد؟اسمهاعليهاأطلة!الديوسلمرريتاليا؟القديمأ،صم1ما-أ

درريتاصيا.الإسلامىالفتحصلإيحارتحدت2

ا!سهاحية؟االدولةعرتعر!مادا-3

عروبة!ىوتأتيرهابمورياساال!ربيةالقما،أشهرع!تحدث4

ليا.موريتا

الكدالي.إبرا!اسليحيىالإصلاحياسديياالدوريجاربادكر-5

يدالعييما!ماءالمتحيخدوروماموريتانيا،احتلاللر!ساتمكيور6

المرسيير؟مقاومة

ا!ويةاطمسفىالثرسسيةالاستعماريةالسياسةيحاربوضح-7

لموريتاسا.الإسلاميةاحربيةا

العربية؟الدوأ!لحامعةموريتهاسياا!كحمامتأضرلادا-8

.(م6181-2571)نيرجوفر،موريس

كتبتالتياللجنةرأس.دولةرج!!رأمري!صدبلوماسي

ويعود.الأمريكيةالمتحدةالولاياتلد!شورالنهائيةالمسودة

الدستور.هذاصياغةفيالأولالفضلله

عندمابريطانيا،معمتعاطفاكانأنهمورلسعنأشيع

ماسرعانولكنه،ام775عامالأمريكيةالثورةقامت

عضواكان.الأمريكي!تاالوطني!تأنشطمنواحدأنهأثبت

وكان،أم776عامبنيويوركالدستوريالمؤتمرفيبارزا

إلى1778عاممنالثانيالقاريالمؤتمرفيعضوا

عدة،والنشاطبالذكاءالمفعم،مورلسترأس.أم977

وكان،مهمةوثائقبصياغةوقام،الكونجرسفيلجان

فىواشنطنجورجالجنرالمساعديأقدرمنواحدا

اهتمامموريسجذب.الثوريةالحربأثناءأعونجرسا

مديراوعمل،للكونجرسالماليالوكيل،موريسروبرت

.أم785-1781عاممنأصلماليةمساعدا

الدستوريالمؤتمرفيبنسلفانياعننائبامورل!رانتحب

-مرة173الحديثفرصةعلىوحصل،أم787أعاء

قويةحكومةقيامعلىساعدحصما-آخرنائبأيمنأحصتر

الأغنياء.اعليهايسيص!!فييةمر

ماليا.ممثلاباريسإلىموريسذهب،أم978عامشي

عامإلى2917عابممن!رنسافيمفوضاوزيراعملثم

ولايةعنالامريكيبالكونجرسعضواانتخب.أم497

كانكماأم،308عامحتى0018عاممننيويورك

فىولد.إيريقناةإنشاءفيبارزاعضواأيضاموريس!

.بنيويورك،نياموريسا

،وننانعرشا.(م6981-4381)وليم،موريس

الوسطىأصصوراثقافةعشقإنجليزياجتماعيومصلح

أراد.الإنجليزيةالقوطيةلالعمارةع!يقةمعرفةصتحسبوا

الحائطللسمئوورقموريسوليملتصميماتممودح.مطبوعقطن

اليوء.اصمعادى!ااشتهر



411إليوتصمويل،موريسون

فنونفيرآهالذيوالتفردالجمالطابعيحلأنموريس

.عصرهفيالجمعيالإنتاجموضوعاتمحلالوسطىالعصور

والملاحبم،الأساطيرمنالكثيرصياغةموريسأعاد

الفولساجسيجردقصةهىلديهالمفضلةالأعمالوكانت

للفولسانجترجمةوهيام(،)876النيبلنجأقزاموسقوط

التيوتونية.الأساطيرمنساجا

وموتهجاسونحياةالرومانسيةحكايتهوتصف

أعمالهومن.اليونانيالأسطوريالبطلمغامراتأم()876

أخرىوأشعارجنيفردفاع:الأخرىالأساسيةالشعرية

أم(،087-)1868الأرضيالفردوسأم(بم)858

تشوسر.لجفريكانتربريحكاياتنمطعلىأشعاروهى

باسموالمعروفةللنشرالخاصةشركتهموريسأسس

بنشرالشركةهذهوقامت.أم098عامبرسكلمسكوت

الشركةهذهوكانت،المتميزةالأدبيةللأعمالفنيةطبعات

.أخرىدولفيالفنيةالكتبوطباعةتصميملصناعةحافزا

رواشي،ألاخيرةحياتهسنواتفيموريسكتب

منأخبارأم(بم)888بولجونأحلاممنحلم

فيالمهمةالعلاماتمنوكلاهماأم(198)اللامكان

الإنجليزية.الاجتماعيةالحركة

.لندنقربوالثامستوفيموريسولد

فيالإسلاميةالحضارةانظر:.المورلشكوس

غرلاطة(.سقوطبعدالمغرب!يالإسلامية)الحظرةالأندلس

مةرسا.(م5981-1481)ثبر،يسوتمور

لوحاتهاأكثرتصور.التعبيريةالحركةفيبارزوعضوسنسية

اليومية.المنزليةالحياةعنمعبرة،أطفالهنمع-غالبا-النساء

الطبيعية،المناظرأسلوبفيالموضوعاتهذهمثلرسمت

الزيتية،صورهاإلىوبالإضافةوأطفالا.نساءيضمهـمعظمها

البامشيل.وألوانالمائيةالألوانبصورأيضاعرفتاشقد

عامباريسإلىوانتقلتبوريزفيموريسوتولدت

،المعروفالطيعيةالمناظرمثنانودرست،أم851

.الميلاديعشرالتاسعالقرنستينياتفيكوروكاميل

أمريكيةروائية(.-م1391)تولي،مورلسون

لأعمالهاأم399عامللأدبنوبلبجائزةفازتنجية

عن،أم889عامبوليتزربجائزةفازتكما.الروائية

م(.1)879محبوبةاهـوايتها

أوهايوبولايةلورينفيوفوردأنتونيكلوولدت

ثم،ام589عامموريسونهارولدوتزوجت،الأمريكية

إحدىفيمحررةحالياوتعمل.أم649عاممنهاعللقت

.بنيويوركالكبرىالنشرا:ور

والدةاسمهاموريسوتالفرنسيةالرسامةأعمالمننموذجيةصورة

اليومية.ةابم!صورةفيامرأسنتصور،الرسامةوأخت

بالجائزةموريسونالكاتبةفوزعننوبلجائزةبيانفى

الواقعفىأساسيلجانب"الحياةتمغحرواياتهاأنورد

الواقع،ذلكمنمهمةجوانبتضيئورواياتهالم!.الأمريكي

روايةففي.الأمريكيينالسودبحياةمنهالمتصللاسيما

(،العربيةمنهاأخرىلغاتإلىترجمت)التيمتلا،،محبوبة

فيقاستهبما،العبوديةأسرفيكانتامرأةالذكرياتتطارد

منلإنقاذهطفلهالقتلاضطرتأنهاوكيف،الظروفتلك

ينفصلأم(181)القطرانطفلروايةوفي.مشابهمصير

مقاومةعنلعجزهمابعضعنبعضهماأسودانزوجان

علاقتهما.علىالطبقيالاختلاف

وتشخيص،عذبةغنائيةبلغةموريسونأمعلوبيتسم

ليسمابقبولالقارئإقناععلىالقدرةإلىبالإضافة،حي

مكليرهاكتاباتهاوتعتبرمألوفا.عادياكانلوكماعاديا

وإماموبولدوينكجيمسالسود،الأمريكيينالكتابمن

فىومتزايدةبارزةإبداعيةظاهرةمنجزءا،بركةأميري

.الأدب،الأمريكىانظر:المعاصر.الأمريكيالأدب

-)1887إليوتصمويل،موريسون

علىوحائزللتاريخومدرسأمريكيمؤرخأم(.769

المحيط،البحرأدميرالكتابهفازبوليتزر.جوائزمنجائزتين

جونكتابهوفازام439عامبالجائزة،كولمبوسحياةعن

الأخرىمؤلفاتهبينومن.أم069عامبالجائزةجونزبول



يشيوسمور214

الثانيةالعالميةالحربفيالأمريكيةالبحريةالعملياتتاريخ

عاميبينفيمانشرهجزءاعشرخمسةمنكتابوهو

نيوانجلاتدلمستعمرةالثقافيةالحياةأمبم629وأم479

فيأكسفوردبمأم629،عمبيحياةفيبوسطنبمأم069

الأوروبيالاكتشافأم(بم)659الأمريكيالشعبتاريخ

الاكتشافأم(بم)171الشمالإلىوالرحلاتلأمريكا

أم(.79)4الجنوبإلىوالرحلاتلأمريكاالأوروبي

جزيرةوتعتبر.الهنديالمحيطفييقعبلدموردشيوس

علىتقعحيثالقطر،لهذاالمكونةالجزرأكبرمنموريشيوس

كم.0004نحوتبعدكمامدغشقر.شرقيكهـا008لعد

إحدىالسكانيالانفجارويعتبرالهند.غربىجنوبعن

أغطر.اهذامنهايعانيالتيالمهمةالمشكلات

مساحةنصفاسنحوقصبمزارعوتغطي

اجلد.اأ!ذااشئيسيأخقدياالمحصوأ!يعتبرحيث،الجزيرة

جرداء.سوداءبركانيةقممالس!قصببمزارخوتحيط

تم.ام895عامموريشيوسعلىالهوأخديونسيطروقد

التوالي.علىوبريطهانيافرنساعليهاسيطرت

عامبريطانيامنا!شقلالهاعلىموريشيوسحصلت

رابطةفيعضواموريشيوسظلتالحينذلكومنذ.أم689
بورتمدينةوتعتبر(.الأم)كوممولثالبريطانيةأسثمعوبا

ويصل.الموانئأكبرمنكونهاعنفضلاالمدنأكبرمنلولص

العاصمة.وهي،نسمة000.135نحوإلىالمدينةهذهتعداد

نالتأنمنذظلتجمهوريةموريشيوس.الحكمنظام

عامحتىم،6891عامالمتحدةالمملكةمنا!ستقلالها

الم!ءقيادةتحتالدستوريالم!يالنظامتتبعأم299

أصبحتأم،299مارس21وفي.الثانيةإليزابيث

يختارهالذيالوزراءرئيسويعتبر.جمهوريةموريشيوس

الأداءعنمسؤولأالتشريعيالمجلمم!فيالأغلبيةحزب

لح!ضمي.ا

الجهةوهوعضوا،معبعينمنالتشريعيالمجلسويتكون

مرةالتشريعيةالانتخاباتوتجرى.القوانينإجازةبهاالمناط

يدليالانتخاباتهذهوفي.الأقلعلىسنواتخمسكل

منمقاطعةكلعنممثلإنثلاثةلانتخاببأصواتهمالناخبون

فيأعضاءليكونوا،الجزيرةلهذهالمكونةالعشرينالمقاطعات

العرقيةللأقلياتالعادلالتمثيلولضمان.التشريعيالمجلس

لمممن،إضافيينأعضاءثمانيةباختيارإشرافيةلجنةتقوم

أضشريعي.االمجلسلعضويةالمرشحينمنالحظيحالفهم

لهاليمم!التيالأقلياتمنمنهمأربعةيكونأنوئشترط

بالمجموعاتمقارنة،التشريعيالمجلسفيعادلتمثيل

اختيارهمفيتمالآخرونالأربعةأماتمثلها.التيالسكانية

السيا!ي.والحزبالعرقيةالاقلياتأساسعلى

يشيوسمور

الدحرسطحىاطرتعاصسمهأحرلمحقطديهإ

الدوليةالحدودلمحيمرحغاليستالحرلطةهده

وقرىمدنامتدادعلىالمحليةالمجاشستنتشر

فيالحكمشمؤونبادارةالمجالسهذهوتقوم،موريشيوس

المجا!هذهأعضاءانتخابويتما.أغرىواالمدنهذه

.الانتخابحقلهمالذينالمواطن!تقبلم!مباشرة

إلىسلالتهمفيموريشيوسسكانيرجع.السكان

والأفارقةالأوروليينمنفالمستوطنون.متعددةأصول

فييمثلونالهنود،والتجاروالعمالالصينيينوالتجار

البلاد.هذهلسكانالختلفةالعرقيةالأصولمجموعهما

إجماليمن%03هناك.%07نحوالهنودويشكل

والهندية.والإفريقيةالأوروبيةالسلالاتمنمزيجاسحكان

ويمثل،بالكريولالجماعاتهذهمنالفردويعرف

المقيمينومعظم.الباقيةالنسبةالأوروبيونواالصينيون

فرنسي.أصلمنالأوروبيين

القرىفياسمكانإجماليمن%95نحويعيعق

ويعيعق.المدنفيالأوروبيينأغلبيةوتتركز،الريفيةوالمناطق

المسبالإسمنتمنحوائطهامنازلفيالقرىسكان

معظمويلبعه!.المموجةالحديديةالألواحمنوأسقفها

فيرتدينالهنودمنالنساءأما،الأوروبيالزيالرجال

الجسم.حولتلفالثوبمنطويلةقطعةوهوالساري

للبلادالرسميةاللغةهىالإنجليزيةاللغةأنمنوبالرغهـا

ألمجلسمداولاتفىالفرنسيةاللغةاسشعماليجوزأنهإلا-

وهيالكريوليةاللغةالناسمعظمويتحدث-التشريعى

التحدثفيجيدونالهنودأما.الفرنسيةاللهحاتإحدى

فيالسائدةالستالهنديةاللهجاتمنأكثرأوبواحدة

الصينيتينباللهجتينالصينيونيتحدثبينماالبلاد،هذه

اللغةالأوروبيينمعظميتحدثكماانتشارا،الأكثر

الفرنسية.

،%05نحوالهندوسيشكلالعقائديةالناحيةومن

تصلبينماالبلاد،سكانإجماليمن3%0نحووالنصارى

لياأن!را!.لبحاحاأ

إثريقيا/المكارحادوس

مورفيبئ(/حاكارحوكط-

أامدغبلمفر//أرودرلحوس

-لألأ،/مورلشيوس

لألسضاجريرةخرلرة

شمالء6ثلاودار

!،يهددىحوالرس-؟اسحريرة

ىخو!02:

ر!او!وبموريشيولبى

فممللم!ر\-لمو

لويصتس

؟لم1أ!لونميييكرينن-أر3!!لا

،!!!الم3!م!باببو

ج!ح!رل!صمم!!فل!ما!و

+7،-تمخأ-3/،كامطاز

)3؟عبكالال!!ء.!سسال!6

كييز+يم؟لأسلم302د/2؟.--

ممل0102

يلهها-

كم010203"
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المساجدتنتشرولهذا.%71نحوإلىالمسلمينخسبة

البوذية.والأديرةالهندوسيةوالمعابدالكناشأ

مجانيايعتبروالثانويالابتدائىالتعليمأنمنوبالرغم

هذهفيالإلزاميالتعليمسياسةتعتمدلاالدولةأنإلأ

القراءةعلىالقادرينالمتعلميننسبةوتصل.المراحل

فيوتوجد.السكانإجماليمن%06نحوإلىأسالكتابة

فضلاالمعلمينلتدريبوأخرىللزراعةكليةموريضيوس،

.أخرىجامعيةكليةءعن

نحولموريشيوسالكليةالمساحةتبلغ.والمناخالسطح

القيموريشيوسجزيرةمنالقطروسكون.2كم040.2

مجموعةإلىإضافة2،كمأ؟86ءنحومساحتهاشبلغ

جزيرةالجزرهذهبينومن.مساحةالأصغرالجزرمنأخرى

منالشرقإلىكم055نحوتبعدالتىاسودريغز

بعدعلىوتقعاناثنتانوعددهاأغاليجاوجزرا!وريشيوس

كارجادوسوجزر،موريشيوسشمالكم009

أما.الشمالإلىكم004نحوتبعدالتيشموولزكاراجوس

شمالكم0002نحوتبعدوالتيجارمميادييجو.جزيرة

للسيطرةالخاضعةالجزرضمنفتقع،موريشيوساشرقى

مطالبةمنالرغمعلى،الهنديالمحيطفيالبريطانية

بها.اكوريشيوس

أدىبركانينشاطبفعلموريشيوسجزيرةتكونت

سميكةبطبقةالمغطاةالصخورمنهائلةكمياتتراكم:!لى

علىترتبكما.الجزيرةسطحعلىالبركانيةاسنلحمم

تتميزالجزيرةوسطفىهضبةنشوءالبركانيالنشاط1!ذا

فوقم671نحوإلىارتفاعهاويصل،الغائمبمناخها

ذإالأمطاربغزارةالمنطقةهذهوتمتازالبحر.سط!حمستوى

الاتحاهوفى.سمم015نحوإلىالسنويالمتوسطجمصل

نحوالتدريجيالانحدارفيالهضبةهذهتبدأ-الشمالي

الجنوبيةالشواطئاتجاهفيبشدةتنحدرأنهاغيرالبحر.

المرجانيةالصخوروتحيط.الهنديالمحيطمياهمنالغربية

وتتميز.الجنوبيةشواطئهابامشثناءالجزيرةبأطرافلختلفة

لاإذ،النسبيبالجفافالجزيرةمنالغربيةالجنوبيةالأطرأف

سم.85للأمطارالسنويالمتوسطتججاوز

أبريل،حتىنوفمبرشهرمنالمميففصليستمر

الرياحوتهب.المتوسطفيم526نحوالحرارةدرجةتصل11

فيالجزيرةوتتعرضبالأمطار.محملةالشرقيةالجنوبية

الشتاءفصلأما.المدمرةوالأعاصيرللزوابعالأحيانبعض

درجةفيهوتنخفضأكتوبر.حتىويستمريونيو،فياصيبدأ

.م22نحوإلىالمتوسطفيلتصلالحرارة

الدخلثلثمنأكثرالسكرإنتاجيغطيالاقتصاد.

منإماموريشيوسصادرأتكلانذلكللبلاد،القومى

علىصناعتهافىتعتمدالتيالمنتجاتمنأوالسكر

لأكثرعملفرصوالصناعيالزراعىالقطاعويوفرالسكر.

وحصادالزراعةمجالاتفي،العاملةالقوىثلثمن

%09نحوالسكرقصبويغطيالسكر.قصبومعالجة

مزرعةعشرونوتحتكر،المزروعةالمساحةإجمالىمن

اسمكر،منالبلادإنتاجإجماليمن%05منأكثرخاصة

صغارمن.00527منأكثرعلىتتوزعالمتبقيةوالنسبة

المحلية.المصانعفيالسكروتصنيعمعالجةوتتم.المزارين

تصديروشمالرطبةالمرتفعةالمناطقفيالشايويزرع

مصانعلتغذيةالتبغيزرعكما.الشايمحصولثلثينحو

بينالخضراواتزراعةعلىالناسويحرصوالسجائر.التبغ

الأبقار،تربيةالقلةوتمارسالسكر.قصمبأعوادصفوف

منالبلاداحتياجاتمعظمفإنهذأومع،والدواجنوالأغنام

أسدقيقوا،واللحوم،والحبوبكالأرز،الأساسيةالغذائيةالمواد

الصناعاتمنالمنسوجاتصناعةوتعتبراستيرادها.شم

بقدرالسياحيالقطاعويسهم.موريشيوسفيالمهمة

والنقلالمواصلاتقطاعوفيالبلاد.اقتصادياتمتواضئفي

كم.085نحوالمعبدةالبريةالخطوطيباإجمالي

أكتشفمنأولالعربالبحارةكان.تاريخيةنبذة

ثم(،العروبة)دنيادنياروباعليهاوأطلقواموريشيوسجزيرة

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالبرتغاليونبعدهماجاء

ملكيتهاالهولنديونادعىحتى،مهجورةالجزيرةوظلت

موجزةحقائق

لوي!.بورت:عمةالعا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

2.كم040.2المساحةإجمالي:اللساحة

الساحليالشريط.كم47عرضا،كم16طولأ:المسافاتأبعد

كم.أ16

البحر.سطحارتفاعأدى،م682ارتفاعأعلى:الارتفاع

نسمة041.1).00لسحوأم699عامأسسكاناعددقذر:السكان

ويتوزع.المربعمترللكيلوشخ!حا955بسحوتقدرسكانيةلكتافة

فييتركزون%4وأالريعيةالمماطقعلىالسكانإجماليمن95%

مأ099عامالسكانعددكادوقد.الحصريةوالمراكزالمدن

السكانعدديبلغقدالتقديراتوحمسب.نمسمة1)،66.56،

سحمة.وأأ.00039نحوم1002عامبحلول

السكر.:الزراعة:الرئيسيةالمحاصيل

.الأمالوطن:الوطنىالنشيد

إلىالأعلىمن،تحملأفقيةخطهوطأرلعةمنتحكون:الدولةعلم

اللونويرمزوالأحضر.والأصفروالأررقالأحمرالألوان،الأسفل

والأزرق،والاستقلالالحريةأجلمنالنضالمراحلإلىالأحمر

علىأطلالديالا!شقلالشاعإلىوالأصفر،الهنديالمحيطإلى

للدولةشعاراالعلمأصبح.الزراعةإلىالأخضرويرمز،الحزيرة

م8691عامم!اعتبارا

،الصغرىالوحدةلمعرفة.الروبية:الأساسيةالنقديةالوحدة:العملة

.لنقودا:نظرا
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بالأميرتيمناموريشيوساسمعليهاوأطلقوا،أم895عام

جلبعلىالهولنديونعملوقدناساو.أميرمورلس

منالأخشابقطعفيللعملمدغشقرمنعنوةالأفارقة

الهولنديينأنغير.الجزيرةهذهتغطيالتيالأبنوسغابات

.أم071عامالجزيرةهذهعنتخلوا

علىسيطرتهافرنسابسطتأم715عاموفي

هذا:إثرفرنسا.جزيرةاسمعليهاوطلقتموريشيوس

ةرالمجاوبوربونجزيرةمنأغرسسيوناالمستعمرونانتقل

جزيرةإلى(موريشيوسمنجزءاالان)وأصمبحت

معهمالفرنسيونجلبوقد.أم722عامموريشيوس

البنوزراعةالأرضفلاحةفيبداواث!ميناء،وبنواالأفارقة

.والخضراواتالسكروقصبوالتوابلوالفواكه

السابعالقرنفىالفرنسيةالإنجليزيةالحربوخلال

مركزاموريشيوسجزيرةالفرنسيوناتخذ،الميلاديعشر

أ!ندي،االمحيطعبرالبريطانيةالتجاريةالسفنلمهاجمة

هذهأثارتوقدالهند.فياخبريطانيةالمستوطناتومهاجمة

علىأصسيطرةاإلىدفعهاممابريطانياحسقالعدوانيةالأعمال

مستعمرةحينهامنواعتبرت.أم081عامالجزيرة

.موريشيوساسمجديدمنتحمل،بريطانية

يقضيمرسوما،بريطانياأصدرتأم833عاموفي

!ذاوتئ.البريطانيةالإمبراطوريةأرجاءفيالرقيقبتحريم

وقد.موريشيوسفيالأفارقةمن000/75منأكثرتحرير

فيللعملالعودةحرياتهمعلىحصلوامنمعظمرفض

اضطرولهذا.البيضامتلكهاالتيالسكرقصبمزارع

من045).00نحوالعمتجلابإلىالمزارعهذهأصحاب

بينماالفترةخلاأ!المزارعهذهفيللعملالهنودالعمال

.أم1835-709

فىالذاتيالحكمعلىالحصولمنموريشيوسوتمكنت

استقلالهاعلىحصلتثمالعشرلن،القرنمنالخمسينيات

6891مابينالفترةوخلال.أم689عاممارسفيكاملا

السيرالوزراءرئيسدزعامةالعملحزبمحيوأم829-

وفىالبلاد.فيالحكممقاليدعلىغلامرامووساغورسي

)الجناحالعسكريةموريشيوسحركةمميوتأم829عام

ذلكوإثر.الانتخاباتعبرأسبلادافيالسلطةعلى(اليساري

مأ839عاموفيللوزراء.رئيساجوجناوثآنيروداختير

موريشيوسحركةمنانسحابهالوزراءرئيسأعلن

الاشتراكيةالحركةسمىجديداحزباوكونالعسكرية

وفازأخرىأحزابمعتحالفاالحزبهذاوش!صل.أ!س!صيةا

مأ879وام839أعوامفيأجريتالتيالانتخاباتفي

رئيسامنصبهفيجوجخاوثامعتمرودذلك.أم99وا

موريشيوسأصبحتأم299مارس21وفيللوزراء.

رنجادوفيراساميالسيرالعامالحاكمصاركما،جمهورية

وزيرأوتيمكاسامأشهر،3بعد،خلفهثمللبلاد.رئيسأول

منالمكونالتحالففازأم،599عاموفى.السابقالصناعة

بنتائجالعسكريةموريشيوسوحركةالعمالحزب

حزبزعيم،رامجولاموأصئنافين،العامةالانتخابات

لويصر.بورتانظر:للوزراء.رئيسا،العمال

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الموريكالديا.

)الموريكاسديا(.

-)1618استبانبارئولوميموريلو،

عرفعشر.السابعالقرنفىأسبانيارساماكانأم(.682

بلادفسالحبللوحةتوضحوإنسانيتها.لوحاتهبدفء

يميزالذيالعاموالجوللضوءالجيدوالتظليلالرقيقالجمال

علىتعتمدرقةبهاموريلوأعمالمنكالعديدوهي.أعماله

منالدقيقةوتفاصيلهاالمعقدتركيبهامنكلويعد.أعواطفا

أيضاموريلورسمموريلو.أعمالفىأختهـليديةاأ!همفاتا

خاصةاليوميةالحياةمنومشاهدوإطرأئيةمبحلةأ!حات

أ!.بالأطفاالحاصةالمشاهد

رسمهاالتياللوحاتتأثرتأشبيليا.فيموريلوولد

فيالمستخدمةالداكنةواللألوانبالواقعيةأم645عامقبل

وفرانسيسكوريبيراديجوسيبيالاسبانيينالفنانينأعمال

والفينيقيين.الفلمنكيينبالأساتذةبعدفيماتأثر.زربران

والجووالألوانالإضاءةبعناصرأكثرمهتماموريلووأصبح

.العام

موريلوالفرنسيسكانيالنظامكلفأم،645عامفي

أهماحدأصبحعاما51وخلال،مهمةفنيةمهمةبأول

أسبانيا.رسامي

الحمحورفينيوزيدندافيعاششعبالمورووري

علم)علماءالأنثروبولوجيونالعلماءاكتشفوقد.القديمة

نيوزيلندافىعشرالتالممعالقرنثمانينياتفي(الإنسان

الماوورية.الثقافةعنتختلفمحليةثقافةوجودعلىالدليل

عاشمواأناسإلىتنتميالمحليةالثقافةهذهأناعتقدواوقد

اسمالناسهؤلاءعلىوأطلقواالماووريينقبلنيوزيلندافي

ثقافةأنالانالحفرياتعلماءتأكدوقد.الموريوري

وأن.الماووريةالثقافةمنمبكراشكلاكانتالموريوري

بمعزلحضارتهمطورواالشاثامجزرفيالماووريشعب

أصبحتولذلكنيوزيلندا.فىالماووريشعببقيةعن

مختلفة.ثقافتهم

وهو.المداريةالمناطقفيتنمو،مغذيةفاكهةالمور

طوليتراوح.العالمأنحاءكلفيشائعشعبىمحصول

وكأنهويبدوأمتاروتسعةالمترونصفمترينبينالموزنبات
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إلىالبرعمتعطيالتيالأوراقتنثنيالساقنموومع.الساقنها!ة!يكبيرلرعمعلىيحتويموزنباتوكل.الدافئةالمساطقمنكثيرديينموالملوز

بقليل.نضجهاقبلوتقطع)يسار(،،مجموعاتفيالمورتمراتوتنمو(.)يمين،صغيرةموزثمراتإلىالأزهاروتتحولالأزهاركاشفة،الحلص

وأرئيسيةساقلهليسلأنه،كذلكليسولكنه،اشجرة

.اشوع

الحبوبرقائقمعأو،خفيفةوجبةالموزيؤكل

صنعفييستخدمكما،الفاكهةوسلطاتأهـخلطات

ويحتوي،بالكربوهيدراتغنيوالفطائر.!والموزالكعك

ويؤكل.وجأوفيتامينوالبوتاسيومالفوسفورعلىيضا

دقيق.إلىيحولأو،خفيفةوجبةأيضاالمجففالموز

الأنواعولكنالمزروعالموزأصنافمنالمئاتهناك

وباراكواوبلايزوجامايكاالمارتنيكتشملالمهمةالتجارية

بموزيعرفالموز،منكبيرنوعويوجدالأحمر.الموزأو

مطهيا.ويؤكلونشويقاسنوعوهوالبلانتين،أوالجنة

:.الجنةموزانو:

أوراقول!شنفقط،الموزنباتثمرةتستخدموعموما

الناسويستخدم.مفيدةأليافعلىتحتويالموزأنواعبعض

منازلهمسقوفلبناءالموزأوراقالمداريةالدولمنكثيرفي

والحصير.والسلالالحقائبقعمل

المناخاتفيالموزنباتاتتنموا!لوز.نباتاتتنموكيف

الغنيةالطمييةالرمليةالأراضيفيوتزدهر،الرطبةلحارة

يزرعولكنهآسيافيالموزنشأوقدالجيد.الصرفاتإا

الشرقيالأرضيةالكرةلنصفيالمداريةالمناطقفىالآن

الهندتليهاللموز،المنتجةالدولأوغنداوتتصدر.والغربي

أل!كوادور.ثمنمالبرازيل

طريقعنالجديدةالموزمزارعبإنشاءالمزارعونيبدأ

الناضجة.الموزلنباتاتالأرضيةالسيقانمنأجزاءاتطع

فيتزرعالتيوهيالخلفات،تسمىالأجزاءهذها

منمجموعةتظهرأسابيعأربعةأوثلاثةوبعد.الأرض

الأوراقوتبدأ.الخلفاتهذهمنوالملتفةالمتراصةالأوراق

وبيضيةلامعةكبيرةأوراقامكونةنموهاتقدممعالانفرادفي

وغالباواحد.مترإلىوعرضهاأمتارأربعةإلىطولهايصل

وتظلالعوأصفهبوطعقبالناضجةالأوراقتتمزقما

ساقويسمى.الأوسطالعرقمنمتدليةشرائطفيمعلقة

الأوراقأنصالمنوتتكونالكاذبةالساقالموزنبات

.السويقاتومنبقوةالملفوفة

كبيربرعمينموأشهر،عشرةالنباتعمريبلغوعندما

ويتميز.الأوراقحزمةبينمنالسميكالساقرأسفي

تسمى،البنفسجيةالصغيرةالأوراقمنبعددالبرعمذلك

تنثني،النباتقمةخلالمنالساقنمووبعد.القنابات

.الصغيرةالأزهارمنعناقيدعنكاشفة،للخلفالقنابات

الخضراء.الصغيرةالموزثمارإلىالأزهارتلكوتتحول

إلى01منيتكونماوعادةالكفيسمىعنقودوكل

خمسةالأقلعلىوتنمو.الأصابعوتسمىموز،ثمرة02

الموز.مننباتكلساقعلىموزكفوف

الأرضنحووتتدلى،الوقتبمرور،ثقيلةالساقتصبح

الثماروتقطف.أعلىإلىالتقوسفىوتبدأالموزثماروتكبر

وهيالثمارقطفوشمأشهر.خمسةإلىأربعةبعد

فيللمستهلكوصولهاعندناضجةتكونلكيخضراء،

تركتإذانكهتها،تفقدأيضئاولأنها،البعيدةالأسواق

.النباتعلىلتنضج

منواحدلمحصولحملهابعدالموزنباتساقتقطع

وهناكمكانها.جديدةساقذلكبعدوتنموالموزثمار
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للموزالغذائيةالممة

العاليسوالمحقوى.العدائيةاط!صلات!هـسعريحتويالاصيجالموز

قة.اطصااحيدامصدرايحعلهالكر!هيدرات

اترهيدنوص

2،22%

صأ

لم!سسلمث!

؟ء3%(ير

!3بخ7ثن"أزرءلم3كأ
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!ئئفى،*ل!لا!ءتيرر

!ما/1،1

حرىأ

هورد/.،8

/757

زر

نباتاتأنوابعضيدمربنمامرضيسمىفطريمرض

أضباتاتبامقاومتهتستطيعالتيالأنواعاممتبدالويتمالموز.

يسمىالموزنباتأمراضرمنآخرمرضوهناك.بهالمتأثرة

بإزالةم!صافحتهويمحنالبكتيريا،تمسببهفماكومر

أساشرةاالحشراتتجذبالتىوالأزهارالمصابةالنباتات

.للمرض

،الأوراقتبقعمرضأوسيجاتوكا،مرضيحطم

الرشانتظامحالةفيالثمارلايؤذيولكنهالموزأوراق

الكيميائية.بالمبيدات

سكانكانام،086سنةحواليحتىا!لوز.صناعة

أدركالوقتذلكوفي.كثيراالموزيأكلونالمداريةالمناطة!

تصديرأنالمتحدةوالولاياتأوروبافيالتجارمنعدد

الموزإنتاجفىالريسيةولاللى

أحسوياالموزإشاخ

.................أوغندا

كيلوحرام000،000678.8

..............."الهسد

كيلوحرام0000006287

..........البرازيل

كيلوجرامهلم474لم...،...

.........االلإكوادور

كيلوحرام5)000000.345

.........كوصومبيا

!جلوجرام000/0007584

أيصا.الحة!ورإتاوتشملأم،1،ه4-61؟2اللاتالحسواتمتوسصاتمت!الأرقاما

)داو(.اطتحدةاللأمالا!ةالرراعةوالأعديةالمسفحةاحسوياالإتاحاكتا!الحصدر

بتأسيسقامواذلكإثروعلى.مربحايكونأنيم!شالموز

.الكبيرةالتجاريةالموزمزارعوإنشاءأ!شركاتا

فقامتصعبا.الأمرأولفيالموزمزأرعإنشاءوكان

والسككالطرقوإنشاءالغاباتبقطعالموزشركات

القرىببناءقامتكما.الاتصالاتومرافقالحديدية

كلإلىالموزلنقل،التجاريةللسفنخطوطوإنشاءلعمالها

العالم.أنحاء

منالمزيدالموزشركاتاشترت،السبنوممرور

منالتسعينياتوبحلولللموز،المنتجةبالدولالأراضى

ا!حتبدالتمأوالأولىالشركاتتوسعت،الماضيالقرن

مجتمعاتإلىالقرىوتطورتبها.ضخمةعالميةشركات

والمستشفياتوالمتاجروالمدارسالمساكنتضمامستقلة

وأسره!ا.للعمال

الموزتجارةمعظمعلىاليومالشركاتتلكوتسيطر

التيالدولوسياساتاقتصادياتعلىبقوةوتؤثر.العالمية

المنتجةأررولامنعددشكلأم749سنةوفيبها.تعمل

للموز،المصدرةالدولداتحطتسمىعملرابطةللموز

للموزأعلىأسعاراالرابطةوحققت.الشركاتقوةلموازنة

.للعمالمجزيةوأجورا

الحمل.ولسان،الجديآذانأيضاويمىالجئةمور

منخفضةتنموأعشابلمجموعةالشائعالاسمهوالجنةوموز

وفي،المعتدلةالمناطقفيبكثرةيوجدوهو.طفيلياتوبعفهسها

أيضايدعىالذي،الشائعالجنةوموز.المداريةالجبليةالمناطق

الحدائق.أصحابيضايقنوع،الأوراقالعريضالجنةموز

اشبيعفيعليهالتعرفويم!ش

اللونذاتالعريضةبأوراقه

والشكلالخفيف!الأخضر

منتنمووالتي،الدائري

طويلة،سنابلولهالجذور.

العنقود،وسطمنتنمو

مغطاةالصيففيوتصبح

صغيرةخضراءلأزهار

موزأنواعوبعض.وكثيفة

نوعمنمدارينباتالجنةموزلهالبحر،جنةموزمثلالجنة

الموز.،عدةطبيةاستخدامات

لطفا.مسهلاتستخدمحيث

قاسيةأنهامعالموزكثيراتشبهالنباتهذاوثمرة

الموادمنأصعبحتالثمرةوهذهطهيها.بعدوتؤكلونشوية

موزثمرةمنويصنع.الحارةالمناطقفيالرئيسيةالغذأئية

الدقيق.مننوعالجنة

اللوز.:أيضاانظر



417أماديوسفولفغانغ،موزارت

أماديوسفولفغانغاكوزارت،

منيعتبرنمساويموسيقيمؤلفأم(.197-ا!1756

المؤلفلهشهد.الموسيقىتاريخفيالمبدعينالعباقرةأشهر

الأسلوبرائدبأنههايدنجوزيفالشهيرالمو!ميقى

الثامنالقرننهايةفىالموسيقىالتأليففيالكلاسيكي

ماتاركاوالثلاثينالسادسةبلوغقبلمات.الميلاديصنمشر

حياته.قصررغم،فنيعمل006علىيربو

حياله

قائدليوبولدأبوهكانوقد،سالزبيرجفيموزارتولد

الةعزفعنقيماكتاباألفكماالمحليةالأوركسترا

سنفيوهوللنظراللافتةالموسيقيةموهبتهبرزت.الكمان

بدأ.الرابعةسنفيالقيثاريالبيانعلىالعزفوتعلمالثالثة

السادسةبلوغهعندأما،الخامسةسنفيالموسيقيالتأليف

فيينا.فيببلاطهاالنمساإمبراطورةامامأعمالهقدماشقد

علىتؤدىالتيالأعمالمنالعديدموزارتألف

وأعمالوبالأوركستراوالكمانوالبيانوالقيثاريالبيان

أبوهاصطحبهبعد.عمرهمنعشرةيباإلرابعةولماخرى

لإقامةرحلاتعدةفىالموسيقىبتدريسهيقومكانالذي

الأعمالألف.الاوروبيةالبلادمعظمفيموسيقية،حفلات

وأدىالموسيقيينمنالعديدوالتقىالحفلاتوأقامالموسيقية

ما976في.الكنائسمنكثيرفيالأرغنعلىاعماله

حاكماكانالذيسالزبيرجمطرانمعبالعملالتحق

منكثيرفيالمطرانمعموزارتعائلةتشاجرت.!مقاطعة

لغياب-أخرىأسبابضمن-ذلكويعزىالأحيان

المطرانخدمةمنطرد.سالزبيرجعنالمتكررا!وزارت

.ام781اي

الصغيرةالمدينةلممالزبيرجلمغادرةسعيداموزارتكان

فيالموسيقىعواصمإحدىفيينا،فيالنجاحوراءسعيا

لمفهوكثيراقلقدبموزارتالجمهوراهتمامأنإلااوروبا.

اللامإلمتميزالعازفبقيوإنالمعجزةالطفلذلكيعد

النشيط.الموسيقيوالمؤلف

لذادائمعمللهيكنولمأم782فيموزارتتزوخ

العامةالحفلاتوإقامةمؤلفاتهبيعمنعيشهكعسبحاول

دخلاعليهيدرلمذلككلأنإلا،الموسيقىاتتدريس

تتويجبمناسبةلألمانياللسفراضطر.العائلةحاجة!كفي

الذيالاهتمامحفلاتهتجدلمولكنالجديدإمبراطورها

فقيرا.وماتيتوقعكان

أعماله

الموسيقيالتأليفأنواعكافةفىموزارتبرع.الأوبرا

بتأليفها،قامالتيالأوبراأعمالمنالعديدولاقىتقريبا

ومازال.موتهبعدواسعاقبولأعملأ،22والبالكددها

عندالاستحسانيجد

أنحاءمعظمفيالجمهور

زواجموزارتألف.العالم

دونوم(1)786فيجارو

(م781)7نيجيوفا

السحريوالنايبالإيطالية

وقدأم(.197)بالألمانية

الأعمالهذهكلاشتملت

المايابرفيأالفمأفيمولسحر!بومقاطعرائعةأنغامعلى

عىقيضأفية!صةوهيفيهموحدواداءملحونة

والنايوتامينوباميناالزوحينعليهاأضفىللمجموعة

منيحميهماكانالذيالسحريالأوركسترااصطحاب

الأخطرأمامعبرا.طابعادأئماالمتغير

فقدالمعسرحيةالاعمال

والتراجيديا.صورهاشتىفىالكوميديابينماتراوحت

سيمفونية4.منأكثرموزارتكتب.السيمفونيات

الأصلفيبعضهايعتبرهذا.يومناحتيمنهاالكثيريؤدى

أما.معدودةدقائقويستغرقالاوبرالأعمالمقدمات

طويلةمؤلفاتفهىشهرةوالأكثرالأخيرةالسيمفونيات

03-02إحداهاوتستغرقالأوركسترالأداءكاملة

أجزاء.أربعةمنالسيمفونياتهذهمعظمتتكون.دقيقة

فيألفهاسيمفونيةوأشمهراخرعلىجوبيترالمممأطلق

41.رقمو!طام()788

منكثيرةأعمالأموزارتألف.الكنيسةموسيقى

كاتدرائيةفيللأداءمعظمهاخصصالكنيسةموسيقى

قصيرةدينيةومقطوعاتالقداسكتبكما.سالزبيرج

الموسيقىمعالترانيمبضبطقامكما،موتيتتسمىأخرى

ومتنوعةرائعةوالموسيقىالمساء.صلاةطقوسفيسيمالا

الأرغنبمصاحبةالمنفردوالأداءالجوقةأداءعلىتشتمل

قداسهولموزارتمقدسعملأشهروالأوركسترا.

حياتهمنالأخيرةالسنةخلالفيهالعملبدأالذيللميت

منهأجزاءوأتمموتهبشأنقلقاالكتابةأثناءأصبحأنهويبدو

بعد.العمليكتملولمموزارت!اتالاخير.مرض!أثناء

أخرىأوركستراأعمالموزارتألف.اخرىأعمال

بعضهاخصصالمساء()موسيقىسرنادباسمعرفت

باسمالأعمالهذهأحدواشتهرالطلقالهوأءفيللأداء

مؤلفاتمنالكثيرأيضاكتبالمساء.موسيقىمنشيء

الكمانمثللالاتالمنفردللأداءالكونشيرتوموسيقى

فىالمنفردبالأداءيقوموكانالأوركسترا.بمصاحبةوالبيانو

.الأحيانمعظم

عدديؤديهاالتيالحجرةموسيقىأيضاموزارتآلف

علىركزوقد.قليلجمهورأمامالعازفينمنمحدد



موزمبيق841

وكمانالأوسطوالكمانأمممانأ)آلاتالوتريةالرباعيات

أعجبحيتهايدنبجوزيفذلكفىتأثروقدالتشيللو(.

.رباعياتستلهوأهدىبرباعياته

أضؤدىموزارتألفهاالتيالسوناتاموسيقىتعتبر

آلةكانت.ومتصيزةرائعةوالبيانولالكمانوكذلكبالبيانو

فىعليهاالعزفوانتشرالوقتذلكفيجديدةالبيانو

يعودللجمهورتقديمهافيالفضلأنإلا،الهواةأوساط

المومميقيين.المؤلفينمنغيرهدونلموزارت

والقوةبالمرحموزارتأعمالمنالكثيراتسم.أسلوبه

أصيبالتيالأملوخيبةواجهتهالتيالمصاعبمنبالرغم

.بالألفاظوالتلاعبللدعابةيميلوكانبظرفهعرفبها.

كلمنهاالفكاهىالطابعذاتالأعمالمنالعديدألف

ام(.097)هكذاالنساء

أعظماوصت.بعيدةلدرجةجادةموسيقىموزأرتأنتج

أجيانواعلىالأخيرةأممونشيرتواأعمالدةابأع!اله

.سيمفونياتثلاثوآخرالوتريةالرباعياتمنوالعديد

دو!مثلوالمرحالجادبينج!عتكبيرةأعمالوهنالك

جيوفاني.

عدةكتبوقدالماسونيةللجماعةموزارتينتمي

مشاهدبعضاستوحىكمااجتماعاتهافيمؤلفات

والتقاليدالمعتقداتمنالسحريالنايفيالجنحكايات

الماسونية.

أحدأم(،0018877)كوشيللودفيشيأعد

موزارتأ!لأعمافهرسأول،الألمانالموسيقىعشاق

ضوءعلىالآنححىتتمالأعماللتلكالإشارةومازالت

فيالأعمالتلكوتبرز.كوشيللهاخصصهاالتيالأرقام

مدينةفيصيفكا!يقامالذيالمشهورالسنويالمهرجان

سالزبيج.

الكلاسيكية.الموسيقىان!:

الشرقيالجنوبىاسماحلعلىيقعبلدمور!ق

ويبابمدد2،كم108،ء09مساحتهوتبينلإفريقيا.

نسمة.000239.6.1حوالىسكانه

الريفية،المناطقموزمبيقسكانمن%66حوالىيقطن

وتعتبر.الساحلمنبالقربالحضريةالمراكزمعظموتقع

الرئيسي.الميناءأيضاوهي،مدينةأكبرالعاصمةمابوتو

بعضوتقوم،المتعددةالجيدةبموانئهاموزمبيقوتشتهر

التيالممتازةالتسهيلاتمنبالاستفادةالمجاورةالدول

منذموزمبيقالبرتغالحكمتوقد.الموانئهذهتقدمها

عندماأم،759حتىالميلاديعشرالسادسالقرنأوائل

معمشواتعشردامصراعبعداستقلالهاالبلادنالت

البرتغالي.الحكم

الدوليةالحدودليمرححاليستالحرلطةهده

ورئيسالدولىرأسهوموزمبيقرئيس.الحكمنظام

لعشوات،خمسلفترةالرئي!م!الشعبوينتخب.الحكومة

مجلسويقومالوزراء.ومجلسرئيسدتعيينالرئيسويقوم

البرلمانويتكون.البلادقوانينبصياغة()البرلمانالجمهورية

.سنواتخمسلفترةالشعبينتخبهمعضوا025من

البلاد،أحزابأكبرفريليمو،،موزمبيقتحريرجبهةوتعتبر

الثانية.المرتبةفيرينامو،،الوطنيةالمقاومةحركةوتأتى

العلياالمحكمةوتعد،مقاطعة11إلىموزمبيققس!ت

الدولة.فيقضائيةسلطهةأعلى

السود.الأفارقةمنالموزمبيقيالشعبمعظم.السكان

والأوروبيينالعرب:تشملالتيالأقلياتوتمثل

معظموينتمي.السكانمن%1منأقلوالباكستانيين

وأكبرهاالبانتو،لغاتإحدىتتحدتجماعاتإلىالسود

سكانمن%04حوالىوتمثللوموي،-ماكواجماعةهي

سحملتي!7ص"-7-3صح!ا!عحرحص
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914مبيقموز

موزمبيقعاصمة!ابوتو

اللإفريقية،الموانئأهم"ش

المضائعالسفىتحملأ

المدينة.وإلىاس

باللغةالتحدثالسودمنقلةتستطيعبينمااكوزمبيق،

بعضويتحدث.الرسميةالبلادلغةوهي،البرتغالية

التجارية.الأنشطةفيالإنجليزيةالموزمبيقيين

فىأساليبهمولكن،المزارعينمنالموزمبيقيينومعظم

القطعطريقةيستخدمفبعضهمبمبدائيةتعدالزراعة

هذهوتتمثل.للبيئةمدمرةآثارهاتكونقدالتي،والحرق

المنطقةلإخلاء،الغاباتأشجاروحرققطعفيالطريقة

الأخرىالمناطقبعضفيالمزارعونويستخدم،المزرأعة

تطورا.أكثرأساليب

المعتقداتموزمبيقسكانمن%55حوالييمارس

شيءلكلأنيعتقدونهؤلاءومعظم،التقليديةالإفريقية

أسلافهم،أرواحيعبدوناخرونيوجدروحا.الطبيعةفي

منمعظمهم،نصارىالشعبمن03%حواليأنكما

.مسلمونالشعببقيةمنوكثير،الكاثوليك

ممنالموزمبيقيالشعبمنفقط%أ5حواليويست!

الحكومةبدأت،والكتابةالقراءةأكثرأوسنة51يبلغون

جامعةأنشأتقدوكانت،التعليملتحسينبرامجوضعفي

.ام629سنةمابوتومدينةفي

تقريباموزمبيقأراضينصف.والمناخالسطح

الساحل،منالبلادداخليمتدمستولمسهليغطها

وتقع.السهلهذاخلفتدريجيةبدرجةالأرضوترتفع

وتمتد،الغربيةالحدودبطولالعاليةوالهضابالجبال

الساحل.خططولعلىوالمستنقعاتالرمليةالكثبان

مناطقالاستوائيةوالغاباتالخضراءالمراعىوتغطي

البلاد.منكثيرة

ألمحيطفيلتصب،موزمبيقعبرشرقاأنهارعدةوتجري

الخصيموبة.شديدةتربةالأنهارهذهأحواضوتعتبر،الهندي

البلاد.أنحاءجميعفيالهندوجوزالبلاذرأشجاروتنمو

الم
!؟

لى"
""3



موزمبيق042

موجزةحقائق

م!ابوتو.:العاصمة

الرتغالية.:الرسميةاللغة

المسافاتأ!صركما،2لأ405الاح!لطو2،حءا0951108:اللساحة

.ك!اأ).49!عر-قشر،حص!ا0771جنهو!-أطيتسما

سطحمستوىارتماعأقل،م4362بينجاحبلنقطةأعلى:الارتفاع

اجحر.ا

سممة،621!00023أم699عامالس!طدتقدير:السكان

تعدادحصر.34%ريفص،لل66ا!وزيعا2،شخص/!ا21احضافةا

م1002عامالسكادتقدير،نسمة00017121أم018عام

لسمة.أ!000499

والقطرا!داوجورامماسا!ا()اوالنيهوتاجلاذرا:الرئيسيةا!لنتجات

السكر.وقصبواشوبيالى

وأصمر،وأسودأخضر:أدقيةعريصةحطو!أثلاثةفيه:العلم
نج!لهأحمرمتلثاجساراوعلى.رفيعةبيضاءحطوطوتمصلها

متقاطعوضعفيموحودةوشدقيةومأسكتا!سهوالمجمأصمر.

.الميتيكال:الأساسيةالوحدةالنقود:

والفيلةالتماسيح:موزمبيقفيالموجودةالحيواناتومن

الوحشية.والحمروالأسود

الحرارةدرجاتولكناستوائيموزمبيقومناخ

ومتوسط.مختلفةمناطقفيكبيرةلدرجةتتباينوالأمطار

يناير.فيم527ويوليوفيم42.حوأليالحرارةدرجات

منالفترةخلالتهطل،السنويةالأمطارمن%08وحوالي

بينمايتراوحأيلأمطاراسقوطومعدل،مارسإلىنوفمبر

السنة.فيسم41-122

بدرجةناميااقتصادالي!مىموزمبيقاقتصادالاقتصاد.

فيالرئيسيالاقتصاديالنشاطتمثلفالزراعة،جيدة

البلاذر.أشجارإنتاجفيرائدةدولةتعتبرحيت،موزمبيق

والقطنالهندجوز:تشملالأخرىالمهمةوالمحاصيل

الناسبعضويقوم)الكسافا(،والمنيهوتالسكروقصب

.الهنديالمحيطمنوالروبيانالسمكبصيد

جنوب:دولتدفعهماعلىموزمبيقاقتصاديعتمد

استخدامهانظير،وملاوي،وسوازيلاند،بويوزمباإفريقيا

وتعتبر،والموانئالحديديةالس!صكخطوطلتسهيلات

منكثيريعملكما.الرئيسيينالميناءينوبايرامابوتو

إصريقيا.جنوبفيالموزمبيقيين

بشكلتركزتوقدببطء،الصناعيةالتنميةتعسير

النفط.وتكريرالغذائيةالموأدحفظصناعاتفيأساسي

فيالموجودةالمناجممنالحجريالفحماستخراجويتم

الشمالفىباساكاهورأسديقومكما،موزمبيقوسط

إلىمعظمهاتحولحيث،الكهربائيةالطاقةبإنتاجالغربي

إفريقيا.جنوب

خطوطوتربط،ممهدةغيرموزمبيقفيقأ!ااومعظم

الإفريقيةبالدولالموزمبيقيةالموانئالحديديةالسكك

ويتممابوتو.مدينةفىالرئيسىالمطارويوجد.الأخرى

البلاد.فييوميةصحفثلاثإصدار

الهواءفىلمدرسةمنظر

مورمميق،ديالطلق

الأطماليتعلمحيث

ولقد.الحسابقواعد

مورمميةىح!صمةبدأت

التعليم.لتحسينبر،مجا

ممن75%ولكن

فأكثرلسة15أعمارهم

.أميون



421موزمبيق

فيمفتوحسوق

حيثمابوتو،العاصمة

الموادالناسيشتري

.أخرىوأشياءالعذائية

موزمبيقالانيسمىفيماالناسعاش.تاريخيةنبذة

فيالبانتوبلغةالمتحدثونواستوطن،.مق0004سنةمنذ

هذهفيالعربوعاش،الميلاديالثانيالقرنقبلموزمبيق

اسمهااتخذتوقد.الميلاديالتاسعالقرنبحلولالمنطقة

وقدبها.نزلعربىرحالةأولبيقبنموسىاسممن

وأنشأوا.أم794عاممرةلأولالبرتغاليونإليهاوصل

البلادأصبحتحيث.أم505عامتجاريامركزاهناك

متخلفةموزمبيقأجزاءمعظمكانت.الرقيقلتجارةمركزا

.الميلاديالعشرينالقرنحتى

علىمهددةموزمبيقعلىالبرتغاليةالسيوةكانت

الأموبعضوالأفارقةالعربقبلمنالسنينمدار

بينقسمتقدإفريقياكانتأم885عامففي.الأوروبية

موزمبيقبأنأقرتوالتي،المتعددةالأوروبيةالقوى

إفريقياغالباتسمىكانتحيث،برتغاليةمستعمرة

لحدودمشابهةحدودأقيمتوقد.البرتغاليةالشرقية

.أم198عامالحاليةموزمبيق

ماالفترةفيالحديديةالسككوخطوطالمدنأنشئت

العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخربين

خلالبرتغاليأصلمنهممنعددارتفعوقد،الميلادي

العشرينالقرنمنالخمسينياتوفي.الفترةهذه

عنراضينغيرالسودالوطنيينمنالعديدأصبحالميلادي

مأ619عامالفريليموحزبفكون.البرتغاليالحكم

البرتغاليينضدالسمكريةالهجماتشنت،مقاومةحركة

موزمبيق،شماليمنجزءعلىوسيطرتام649عام

عشرلمدةالبرتغاليةوالقواتالفريليموبينالقتالواستمر

.!شوات

يونيو2ءفيمستقلةدولةموزمبيقأصبحت

علىالماركسيالفريليموحزبسيطروقد،أم759

الحكومة.

والصحةالتعليمنواحيجميععلىالحكومة!سيطرت

والصناعاتوالزراعةوالإسكانالقانونيةوالخدمات

هذافيموزمبيقالبرتغاليينمعظمغادروقد،الرئيسية

الوقت.

حدودهامموزمبيقأغلقتأم769عاموفي

احتجاجهاعنإعرابازمبابويباسمالانالمعروفةروديسيا

موزمبيقفقدتوبذلكللبلاد.البيضاح!الأقليةحكمعلى

لخطوطروديسيااستخدامعنالناتجالدخلمنكثيرا

بتحديدموزمبيققامتكماوموانئها،الحديديةسككها

تحكمهاكانتالتيإفريقياجنوبيفيالعاملينرعاياهاعدد

بيضاء.أقلية

كثيروفروروديسيا.موزمبيققواتبينالقتالاندلع

القواعدلالممتخدام،موزمبيقإلىالسودالروديسيينمن

عاموفي.الروديسيةالحكومةضدقتالهمفيهناك

روديسياحكومةعلىالسودالوطنيوناستولىأم089

بينالاحتكاكانتهىوقد،زمبابويإلىالبلاداسموتغير

البلد.وهذاموزمبيق

تعارضكانتالتىا!لماومةقواتموزمبيقساندت

المقاومةإفريقياجنوبساندتكماإفريقيا.جنوبحكومة

موزمبيق.حكومةتقاتلالتي

علىإفرلمجياوجنوبموزمبيقوقعتأم849عاموفي

لقواتالمساندةإيقافعلىبمقتضاهاالطرفانوافقاتفاقية

المسماةموزمبيقفيالمقاومةقواتوامشمرت.المقاومة



هاندجرا،يزموز422

موزمبيق،فىالقتالفي)رينامو(الوطنيةالمقاومةبحركة

الاقتصاديةوالأنشطةالزراعةهددمما،القتالواتمشنطاق

منأصثمانينياتاأوائلوفي.البلادأجزاءبعضفىالأخرىا

بزيادةأصسماحاموزمبيقحكومةقررتالعشرينالقرن

إدارةعلىالناسبعضبمساعدةفبدأت.الفرديةالملكية

الاشتراكيةنظاممنالتحولفيولدأت.الخاصةأ!مأعما

الأسر.اتديرهاالتيالمزارعنظامإلىالزراعةفى

سياساتهارسعمياالح!صمةأنهتام989عاموشى

أحدثتأيضاأضمانينياتاوفي.الماركسيةالاقتصادية

الحربفيهاتسببتالتيالاستقرار،وعدمالجفافموجات

وإلى،التغذيةسوءإلىأدىالغذاء،فىشديدانقصاالأهلية

خفتأضمانينياتاأواخروفي.جوعاالبشرمنكثيرموت

نظراأخذاء،افيالنقصاعشمرذأكومعالجفافموجات

بدأتأم099عاموفي.ايلأهليةاالحربلا!متمرار

ما.روفيالرينامووحرح!ةالح!صمةبينالسلاممباحثات

31ول!شأم،199عامخلالالمباحثاتوا!متمرت

عاموفي.القتالاشتدبينما،التقدممنقليلإلايحدث

ثثلوو!أنبعد.أوزارهاالأهليةالحربوضعت،أم299

الأماأرسلت.للسلاماتفاقيةورينامو)فريليمو(الحكومة

مأ499عامفيأشرفتكماالسلاملحفظقواتالمتحدة

جواكيمفاز.موزمبيقفيتقامتعدديةانتخاباتأولعلى

مقاعدأغلبحزبهحازكمافريليموحزبرئيحه!تشيسانو

.البرلمان

ممابوتو.:أيضاانظر

مةرسا.(م1691-0681)ماندجرا،موزيز

فيكانتعندماالتشكيليالتصويرتمارسبدأتأمريكية

قبيلحتىنثحطةوظلتعمرها،منوالسبع!تالسادسة

بسيطة،مناظرموزيزرسصت.فنيتعليراأيتتلقلمموتها.

ملونةلوحاتهاوكانت.الريفيةالحياةمنواقعيةلكنها

فيشبالهاعنالرسامةذكرياتمنانطلاقابالحيويةومليئة

علىالنقادأثنىوقد.الميلاديعشرالتاممعالقرنأواخر

وإنسانية.وبراءةنقاءمنفيهالماأعمالها،

واشنطرفيروبرتسنماريآنالاسعمموزيزلدتو

النقاديلقبها.الأمري!صةالمشحدةالولاياتفيبنيويورك

منتزوجتوفنها.لسنهاتقديرابلجدةوا!حفيون

تقومطويلة!شواتوظلت،أم887عامموزيزتوماس

التصويرتمارسبدأتوقد.التيلقماشعلىالصوربتطريز

منف!!ان،المفاصلبالتهابأصعيجتعندماالتشكيلي

هواةمنواحدوكانالتطريز.بإبرتمسكأنعليهاالصمعب

فيرسوماتهااكتشفمنأولهوالفنيةاللوحاتجمع

فيأعمالهابعضعرضت.العشرينالقرنثلاثينيات

ثمأم،939عامنيويوركمدينةفيالحديثالفنمتحف

نشرت.أم049عامبأعمالهاخاصمعرضأولأقيم

.أم529عامحياتيتاريخ:عنوانتحتالذاتيةسيرتها

نهرمنفرعايشكلالموزيلنهر.لهرالموريل،

فيوينسابفرنسا.شرقفوزجيهحبالمنينبع،الراين

نهرفيويصبكم513لمسافةالشرقيأ!ثعمالااتجاه

فىالضحالةشديدالموزيلونهربألمانيا.كوبلينزفيالراين

تتئكم274طولهايبلغقناةوثمة.أجزائهمنكثير

كم.032لمسافةالنهرأعلىإلىالإبحارالنقللمراكب

الحديدصناعاتالموزيلنهرضفافعلىتوجد

واديجمالويجذبفرنسا.شرقفيالرئيسيةوالفولاذ

نهركانوقد.السياحمنالكثيرألمانياشمرثشياضهرا

الأولىالعالميةالحربأثناءمريرةمعاركساحةالمور!

ام(.191-819)4

سائقيبينرائدينأصبحأ،وأختهلأخالعائلةاسمموس

البريطانيين.أصسباقامحيارات

أبرعأحدكان(.-أم929)موسستيرلنج

بطولةكعسبفيفشل.العالمفيالسباقمميارتسائقي

الميلذلكفيبما،مهمةلممباقاتعدةكعسبولكخهالعالم

لسباقاتالكبرىوالجوائزفلوريا،والتارجوميجليا

ولد.ونيوزيلنداوموناكووإيطالياوبريطانياالأرجنتين

اصطدامحادثةبعدالسباقواعتزلأضدنفيموس

خطهيرة.

أصبحت(.-أم)349كارلسونموسبات

باتقانهاعرفتكما،السياراتممباقفيبارزةمعائقة

فيالسيداتبجائزةفازت.الاستعراضىالقفزلرياضة

.أم9591639مراتخمسكارلومونتممباق

وتزوجتسري،فيديتونتايمزفيموسباتولدت

.أم639عامكادسونإريكأحسويدياالسباتسائق

.(أم)929لودفيجرودلفموسباور،

عاممناصفةالفيزياء،فينوبلجائزةنال،ألمافيفيزياءعالم

جاما.أشعةفيالأبحاثهام619

لإنتاجطريقةوهيموسباور.تأثيرالعالماهذااكتشف

وقد.بدقةموجاتهابطولالتنبؤيمكنبحيثجاماأشعة

تنبؤاتبعضلتأكيدبعدفيماموممباورتأثيراستخدم

النسبية.عننظريتهفيأينشتاين

الدكتوراهدرجةعلىوحصلميونيخفيمو!مباورولد

أصبحأم649عاموفيفيها.التطبيقيةالعلوممعهدمن

الانأصبحالذيالمعهدذلكفيالتجريبيةللفيزياءأسحتاذا

التطبيقية.للعلومميونيخحامعة



!كا،شبر!*س!!-!كاقي

7،؟جم!ء"يي!+-،بز*-!ءض

!لا،ى-"

اوالروارقوركوبترويحيةأنشطةعدةتقدمموسكوفىجوركىحديقة

التالى.فيالىنبرياتومنروسياعاصمةصسكو

مدنمنيفوقهاولا،نسمةمليون8.8منأكثرفيهايعيم!

ساوباولومدنإلاالسكانعددحيثمنالعالم

حجمبينللمقارنة.وبومبايوسيؤولومكسيكوسيتي

ا!لدينة.أنظر:،أخرىومدنموسكوسكان

منالأوروبىالجزءفىروسيا،غربيفىموسكوتقع

والاتصالاتوالعلومللثقافةمركزامولمسكوتعدالبلاد.

صناعاتهاأهمرومميا.فيوالنقلوالصمناعةوالحكومة

نهرويجري.والشاحناتوالحافلاتالسياراتصناعة

موسكو.سميتولذا،المدينةعابراموسكو

خلالرو!حيافيمدينةأقوىالبدأيةفيموسكوظهرت

فيمهمادوراأمراؤهاوأدى.الميلاديعشرالخامسالقرن

.أخرىشعوبأراضيواحتلالرو!عيا،أراضيتوحيد

القياصرةإقامةومكانالروسيةالإمبراطوريةعاصمةوظلت

سانتمدينةإلىالعاصمةنقلتعندماام،271عامحتى
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؟ا!

وامسرح.المضربوكرةالجليدعلىلتزلح

عامفىثانيةمرةعاصمةموسكوعادتثم.بطرسبرج

وفىالبلاد.حكمعلىالشيوعيونسيطرأنبعدام،189

أضىجمهورياتمئلاثرودممياشكلتأم229عام

الاششراكيةالسوفييتيالاتحادبجمهورياتيعرفما

الاتحادعاصمةلتكونموسكو،واختيرت)سابقا(

السوفييتي.

وفي.أم199أغسطسفيالسلطةالشيوعيونفقد

فحازت،السوفييتيالاتحادانهارنفسهالعاممنديسمبر

وكونتاستقلالها.علىالأخرىوالجمهورياتروسيا

)دولالمستقلةالدولاتحادالجمهورياتمعظما

بينمارولمميا،عاصمةموسكووظلت(،الكومنولث

للاتحاد.مركزاالبيضاءروسيافيمينسكمدينةأصبحت

موسكومدينة

دأئري،شكلعلىموسكوبنيتموسكو.تخطيط

عندماموسكو،تكوينيدايةإلىالشكلهذاويعود
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المهاجمين.منالمدينةلحماية،الحصونمنحلقاتأنشئت

متقاطعةمأطرافهاإلىالمدينةمركزمنالشوارعوتنتشر

أرراخليةاالحلقاتالدائريةالشوارعوتمثل.دائريةشوارخ

الأحزمةالشعاعيةالشوارعتمثلبينما،للمدينةوالخارجية

ويقعوالمحع،سريغطريقبموسكويحيط.الدائرةتثبتانتى

الغاباتمنكاملةحلقةوهوالأخضر،الحزامخلفه

2.كمأ)008منيقربماتغطيالتىوالحدائق

وكان،المدينةوسطفيالكرملينيقع.المواقعأشهر

السوفييتيالاتحادلحكومةمركزاالقديمالحصنهذا

كم52.نحوتمتدالتيجدرانهداخلويوجد)سابقا(.

تاريخويعود.الح!صميةنىلمباواوالقصور،،تئياتدراالكا

ودفن،الميلاديعشرالخامسالقرنإلىالكاتدرائياتبعض

شيد.ميخائيلأركينجلكاتدرائيةفىالقياصرةمنالكثير

التافكلشر،القرنأوائلفىالكرملينفيالرئيسىالقصر

الحزبلاجتماعاتمكاناأغصراوأصبحأصلإمبراطور،مقرا

انظر:.أم099إلىم6191عاممنالسوشييتيالشيوعي

الكرملين.

منطقةوهو،الكرملينجدارخارجالأحمرالميدانيقع

اروسيالاسمأخذ.م005منيقربماإلىتمتدواسعة

وأحمر.جملمعناهاقديمةكلمةمنالأحمرللميدان

وأجملأهمالأحمرالميدانفيالسوفييتيالاتحادوأقام

الدولة.احتفالات

الميدانفي.روسيافيتجاريسوتأكبرال!صملينيقابل

وقبابهابألوانهاتتميزالتيباسيلالقديسكنيسةالأحمر

مشة،004قبلالكاتدرائيةشيدتوقد،الشكلالبصلية

الميدانبجوارويقع.التاريخيالمتحصمنجزح!الآنوهي

العالم.فىالفنادقأكبرمنيعدالذيروسيافندقالأحمر

البرلماناجتماعمكانال!صمينمنالغربإلىويوجد

الروسي.

السكان

منخليطوهمالموسكويون،موسكوسكانيدعى

ومن.منهمالعظمىالغالبيةالروسيشكل،جنسياتعدة

وتحاول.والأرمنوالتتار،،الأوكرانيون،الجنسيات

إصدارطريقعنالمدينةسكانعددتحديدالحكومة

فيلل!شبروبيسكاتسمىخاصةإقامةتصاريح

المدينة.

س!ضيةشققفياللوسكويينمعظميعيش.الإسكان

مبانفيالشققوتعكالبية،غرفتينأوغرفةمنتتكون

منموسكوسكانويعاني.الخمسينياتفيشيدتعالية

العائلاتتنتظروقد.المبانيحالةفيوسوءسكنيةأزمة

بها.خاصةشققعلىتحصلحتىمشواتعدة

موجزةحقائق

8)671)000أممبرىاموسكو،سممة01088:السكان

.2كما871:المساحة

المحر.سطع!ستوى!وقأم03:الارتفاع

.م915يوليودي،م15"-ينايردىالحرارةدرحةمتوسصأ:اللناخ

سم.64ا!سوياالأمطماراهطول!عدل

حمسلمدةعضو005منالمكودالمديةمحلسينتحص:الحكمنظام

.مباشرةالمدينةمحاشظالشع!وينتح!.مشوات

فيوتوجد.الكرملينلحوارموس!ضفيحزءوأنمتمصأأقدميقع

ويحيط.والإداريةالتحاريةالماطقأه!الكرمل!!وشرقيشمالى

و!خيرسموسكو،!ىاضئيسىالتحاريالشارعالممصمهآ!ده

فيوالصناعيةالجديدةالسكحيةالماطقمعفمأتقعو.أخاريخيةااطماي

الحارجية.س!صمواصرا!أ

العاليللتعليممعهدا75نحوموسكوفىيوجد.التعليم

الصداقة.وجامعةموسكو،جامعة:جامعتانمنها

حقولفيالطلابتدريبفىالأخرىالمعاهدوتختص

فيموسكوجامعةأسست.والطبالهندسةمثلمعينة

تضمحيثروسيا،فىجامعةأكبروتعد،ام755عام

عامفيالصداقةجامعةوأسست.طالب.00028

وأمريكاوآمسياإفريقيامنالطلابوتجتذب،أم069

الجنوبية.

لمدةالمدارسإلىالروسكبقيةموسكوأطفاليذهب

موسكوفيويوجدمشة.17إلى6عمرمنسنة،11

051ونحو،عامةوثانويةابتدائيةمدرسة1)003نحو

مهمية.مدرسة

الاتحادفيالشيوعيةالحكومةحرمت.الدين

منكثيرافإنلذلك،الأديانممارسة()السابقالسوفييتي

بعضامحتمرومدلك،ديانةأيةيتبعونلاالمولمحكويين

الموسكوينمعظموينتمي.الأولىدياناتهماتباعفيالناس

هذهحوأتوقد.الرومعيةالاورثوذكسيةللكنيسة

بعدمتاحفإلىالكنائسمنكثيراالشيوعيةالحكومات

الحكومةرفعت،ام099عاموفي.أم179عام

العبادةأماكنففتحت،أاللأدياناعنالحظرالسوفييتية

تتبعالتيالأقلياتمنكثيريوجد.مغلقةكانتالتي

واليهود،والمعمدانيينالمسلمينمثلأحرىديانات

الكاثوليك.والرومان

القرنمنالثمانينياتمنذ.الاجتماعيةا!لشكلات

فيكبيرةمشكلةالجريمةأصبحت،الميلاديالعشرين

السلطة،ضعفالجريمةازديادعلىساعدومماموس!ض.

لالإضافة،وبضابأخرىوالملابسالغذائيةالموادولقص

.الكحولمدمنينسبةارتفاعإلى



425موسكو

برلىىث!ح!

برثظ

قصر.فيقاعةتشبهاليمير()علىا!لترومحطة

المحطاتأحملمنالأنفاقمترومحطاتتعد

مختلفة.تصاميمداتوهي،العالمفي

تعرضالبلاد،فيالمتاحفأكبرمن)أدناه(،،للفنبوشكينمتحف

الفرنسية.اللوحاتوبحاصةأورولا،فىالفمانينأشعهرأعمالفيه

قديمة.ومصريةورومانيةيوناليةفنيةأعمالأيضاوفيه

المهمةموسكوتواريخ

أمير،دولحوركييوريأنشأام741

موسكو.مدينةالإلليم

التتاراحت!!الميلاديعشرالثالثالقرن

موسكو.

أنهىعشرالميلاديالخامسالقرنأواخر

التتار.حكمالثالتإيفان

العاصمةلناءالأولبيتربدأام753

.بطرسبرجساتالجديدة

للملاشفة.عاصمةموسكوأصبحتأم819

الألمايالجوسلاخدمرام549-أم939

اضانية.االعالميةالحربخلالالمدية

صاعفجديدمحططاتباعم0691

المدينة.مساحة

الألعابموسكواحتضتام589

مدينةأولوهى،الصيفيةالأوليمبية

الأوليمبية.الألعابتحتضنسوفييتية

جورباتشوث!ميخائيلأصبحأم859

الشيوعي.للحز!زعيما

جورباتشوفالرئيسا!شقالم1991

السابق.السوفييتىالاتحادوحل

متحفا015نحوموسكوفي

القياصرةتراثوجمرض.عرضوصالى

بينما،الكرملينفيالحربيالمتحففي

الفنتطورتريتكونعرضصالةتعرض

بمشاهدةالمدينةسكانتحمتع.الروسى

والرقص)الأوبرا(الموسيقيةاهسرحيات

:احسمارحأشوومن(.)الباليهالإيقاعي

مالى،ومسرحللفنموسكومسرح

قاعاتمنعددوجودإلىبالإضافة

جامعةشيدت.والمسارحالمومميقى

عامفيروسيافيالكبرىموسكو

مركزجوركىحديقةوتعد.أم755

المدينة.فيالأولالترويح
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موسكو،فيأيضاخطورةالمشردينمشكلةتمثل

العنصريالإرهابمنالهاربينبحضالمشردونويضم

مشكلةمنموسكووتعانيالبلاد.منأخرىمناطقفي

بالإضافة.أسسياراتواالمصانعمداخنبسبب،التلوث

ويعستعملوتلوثها.المياهقلةمشحلةوجودإلى

إلىبالإضافة،أضلوثالتقليلىالحديتةالالاتالموسكويون

الأحياءاصتبعيذاأطبيئةالملوثةالمصانعنقلأوإغلاق

أصسكنية.ا

الثقافيةالحياة

ودوأجا.روسياثقافيامركزاموسكوتعد.الفنون

)الأوبرا(المومميقيةالمسرحياتالبولشويمسرحفيعرض

أجاليهامؤسسةوأصبحت(.)الباليهالإيقاعيوالرقص

وتوجدعالميا.مشهورةأجرلشوي،اباليهمسرحالمسماة

موسكوومسرح،ماليمسرحمثلمشهورةأخرىمسارح

للفن.

متحفا75نحوموس!صشي.والمكتباتاتحف

طلا!الوطنياصاردخىااطتحرويجتذب.عرضوصالة

يادهـ-أجن!تمتحففيويعرضر،الروسىالتاريخ

وسية،أاالثورةتخصمعروضاتللثورةالمركزيوالمتح!

فيالحربيالمتحففيالقياصرةترواتتعرضكما

أهمالاقتصاديةالإنجازاتمعرضفيويشاهد.ال!صملين

أضكنولوحيا.واالعلوممجالاتفيالإنجازات

لين!تم!صبةوتعد،مكتبة002.1نحوموسكوفي

المكتباتأكبرمنأيضاوهيرومسيا،فيم!سبةأكبرالوطنية

المكتبة.انظر:.أصمالعافي

وتصاميمهالحمالهاالمتروتمحصاأشتتميرموسحو.ليالأنفاقمترو

كيفسحايا.محطةال!حورةوتظهص.الجدالة

الأماكنمنكبيرعددموسكوفى.الترويح

وتمأم،569عامفيلوزنيكيملعبانشئويحية.ا!

،أم089عامفيالأوليمبيةالألعابلا!شضافةتومميعه

لكرةويستعمل،متفرج000301ال!جيرالملعبويسع

روسيا.فيشعبيةالأكتراللعبة،القدم

التيجوركى،حديقةهىالترويحيةالمراكزأشهر

ركوبوأماكن،الطلقالهواءفيمسرحعلىتحتوي

وتم)التنس(.المضربوكرةالجليد،علىوالتزلج،ارثانرر

نحومساحتهاللغتقدأم،259عامةالحد!ةافتتا-
.وي"ء

هكتارا.012

ويوجدموسكو،وسحطفىتقع،شعبيةمنطقةالأربات

الكتب.بيعومكتبات،والمطاعمالمتاجرمنعددفيها

،المتجولونوالفنانونالشعبيةالمومسيقىفرتفيهاوتنتشر

تجذبحيويةمنطقةمنهاتجعل،السياسيةوالمجادلات

.الزوار

الشطرنج،لعبةوالمهمةالأخرىالترويحيةالأنشطةمنو

الروسىالسيركومشاهدة،الحيواناتحدا!لة!وزيارد

أسشهير.ا

لاقتصادا

عليهاتسيطرشركاتفيالموسكويينمعظميعم!!

المصانعفيأو،حكوميةوظائففيفيعملون،الحكومة

.أخرىوأعمالوالمتاجر

رومميا.فيصناعيةمدينةأهمموسكوتعد.الصناعة

الخاصة،السياراتمثلالمتنوعةالبضائعوتنئمصانعها

ومنتجات،الكيميائيةوالمواد،والشاحنات،والحافلات

متاجرعدةفيهاتوجدموس!ص،وسطتقع،شعبيةمسطكقةالأربات

من(الصورةفي)كماالمتجولونالفحالونويجعل.ومكتماتومطاع!ا

للزوار.حد!!نطقةالأرلاتا
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والمواد،القياسوآلات،الكهربائيةوالمعدات،الألبان

الزرأعية.والالات،والمنسوجاتوالفولاذ،المصنعةالغذائية

روسيا،فيالنقلمركزموسكوتعد.النقلوسائل

جميعإلىموسكومنالحديديةوالسككالطرقفتنتشر

رئيسيةمطاراتأربعةموسكوفيوتوجدرومحيا.مناطق

موسكو.جنوبييقعالذيدوموديدوفو،مطارأكبرها

الأنهارأطولالفولجا،بنهرالمدينةموسكوقناةوتصل

الأوروبية.

،الجمالرائعةمترومحطة041موسكوفييوجد

منهاوالكثير،أخرىإلىمحطةمنالتصاميموتختلف

والمترو.والرخاموالتماثيلوالرسومات،بالثرياتمزدان

عامفيافتتاحهوتمكم،225نحوتمتدحديديةسكك

يوميا.شمخصملايين7منأكثرالمتروينقل.أمء39

منكبيرعددموسكوفىيصدرالات!مال.وسائل

)الحقيقة(برافداصحيفةوأشهرها،والمجلاتالصحف

وأخبارالمساءموسكوجريدتاوتعد)الأخبار(.وأزفستيا

المحلية.اليوميةالصحفمنموسكو

أربععلىتبثالتىموسكوإذاعةعلىالحكومةتسيطر

كمابقناتيها.التلفازمحطةعلىأيضاوتسيطر،موجات

سانتمدينةمنتبثخاصةمحطاتعدةتوجد

.بطرسبرج

الحكمنظام

نائبء..منالمكونالمدينةمجل!رموسكويحكم

قبل.منطقةيمثلنائبوكل،سنواتخمسلمدةينتخبون

منطقة،كلعنواحدنائبيترشحكانأم،099عام

الأصوأت.منكبيرةأغلبيةعلىحصلإذاعضوافينتخب

فينائبمنأكثربترشيحسمحام099عاممارسوفي

من%5.نسبةعلىالحاصلالنائبويفوز،الواحدةالمنطقة

النسبةهذهعلىأحديحصللموإذا،الأقلعلىالأصوات

المجلصوكان.حاسمةانتخاباتتعقد،الأصواتمن

يونيوومنذ،المحافظمنصبليشغل،أعضائهأحديختخب

.مباشرةالمحافظينتخبالشعبأصبحأم199

المحافظيعين.إداريةمناطق01إلىمولممكوقسمت

الخدماتوموظفوهالحاكمويدير،منطقةلكلحاكما

محلية،مناطقإلىأيضاموسكووقسمت.منطقتهوسياسة

المحلية.شؤونهاإدارةعنمسؤولةحكوميةلجنةفيهاوتعين

تاريخيةنبذة

موسكو،الناسسكنمتىيعرفلمموسكو.نشأة

تقعكانتحيثام،471عامعنهاذكرتاريخفأول

موقعكان.دولجوركىيوريالروسيالأميرملكيةضمن

احتل.وازدهرتفنمت،مهمتجاريطريقعلىالمدينة

أحدعلىخشبياحصناكانتالميلاديعشرالثانيالقرلى!ىموسكو

تحارياطريقاموسكونهروكالى.الكرملينلهايوجدوالآن،التلال

مهما.

عشرالثالثالقرنفيروسياوأراضىموسكوالتتار

بحكمالاعترافعلىالروسيالأميروأجبروا،الميلادي

الضرائب.ودفعالتتار

أمراءجمع،الميلاديعشرالرابعالقرنخلال

أراضبشرأءأراضيهمووسعواللتتار،الضرائبمولممكو

وفي.المنافسينالأمراءأراضيعلىبالسيطرةأو،جديدة

مولحمكوأصبحت،الميلاديعشرالخامسالقرنأوأخر

أواخرفيالتتارحكممنوتخلصت.روسيةمدينةأقوى

إيفانعهدفيوذلك،الميلاديعشرالخامص!القرن

الرائإيفانحفيدهوأصبح.بالعظيمالملقبالثالث

،أم547عامفىرو!مياقيصرالرهيببإيفانالملقب

عاصمته.موسكووكانت

،الميلاديعشرالسابعالقرنفيبسرعةموسكونمت

كنائسوظهرت،الكرملينفيقصوراالقياصرةوبنى

نقل،أم271عاموفي.الصناعةوتطورت،جديدةوأديرة

بوسبرج،سانتإلىالعاصمة،بالعطمالملقب،الأولبيتر

مهما.وتجارياحضاريامركزابقيتموسكوولكن

بقيادةادفرنسيةالجيولقاحمل!.والتجديدالتدمير

نأبعدأم،281عامفيمولمسكوالأولنابليون

السكانوهجربوردينو،معركةفيالروسعلىانتصرت

أحرقتأياموبعد.بسهولةنابليونفدخلها،المدينة

المنسحبين،الروسأنالمؤرخينبعضويعتقد،المدينة

أفرأدبعضأنإلىآخرونويشير.المدينةفيالنارأشعلوا

لتمهر،نحووبعد.النيرانأشعلواالفرنسيالجيش

روسياشستاءأثناءالمدينةمننابليونجيعقانسحب

.الأولنابليونانظر:.القارس

وظهرت،المساكنفبنيتفورا،موسكوبناءإعادةبدأ

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي.المصانع

الحديديةللسككروسيامركزابوصفهاموسكواشتهرت
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ألتعلتاساراأنويعتقد،أم281عامفيموسكومعظمأصقتاليران

اضاد.هذهأشعلواالمرسسىالجقأفرادسعضبأناعتقادويوجد.الأول

المليونففاق،بسرعةالمدينةسكانعددوازداد.والصناعة

.ام009عامفينسمة

ضدقويةثوراتحدثت.العشرينالقرنأوائل

روسية.مدنعدةفيأم179رام509عاميفيالقيصر

!ميطرةتحتالحكومةوقعتام179عامثورةوفي

العاصمةنقلواالذين(،الشيوعيالحزب)أعضاءالبلاشعفة

البلاشفة.انظر:.أم189عامفىموسكوإلى

أغرنامنالثلاثينياتفىبسرعةموسكوتطورت

(ام49ء-1)939الثانيةأمحالميةاالحربوفي،العشرين

لمولكنها،المدينةإلىووصلتااللألمانيةاالجيوشتقدمت

ضواحيمعظمالألمانيةالجويةالغاراتودمرتتدخلها،

المناطقإلىوالمصانعالحكومةمقارنقلوتمموسعكو.

لأنهابممهمةموس!صمعركةوكانتالبلاد.منالشرقية

انظر:.ممكنةالألمانهزيمةأنالسوفييتيللاتحادأثبتت

الثانية.العالميةالحرب

فيالشاهقةالمبانيآلافشيدت.حديثةتطورات

،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتفىموسكو

فىالمديسةحدودوتومععتطالقا.25منبعضهاويتكون

بسببوذلكمساحتها،ضعصمنأكثرإلىأم069عام

لالليودبقيادةالفرلسىالجيشأمامالمسمحميرالروسالححودبوساطة

دورةموسكوواحتضنت.للمدينةجديدمخططاعتماد

.م0891عامفيالصيفيةالأوليمبيةالألعاب

نوابلانتخابديمقراطيةانتخاباتأولوعقدت

المنادونبالانتخاباتوفاز.أم099عامفيالشعب

موسكوكانت،أم199أغسطصوفي.بالديمقراطية

أغسطهسديحدتالذيالانقلابلمشليحتعلودموسكولمكان

الاتحادرئيسعرلفىالمتحيوعإتالسؤول!!م!عددوفشل.أم199

شهرفىحورباتحتمو!امشقالحورطتمت!و!.ميحائيلالسو!ييتى

أسسوفييتي.االاتحادوانهار،لعسها!امامنديسمبر



924لموسوعةا

الانقلابإفشالعلىساعدتالتيللمظاهراتصكزا5

السوفييتيالاتحادرئيسعزلإلىالهادفالشيوعى

52فىجورباتشوفاستقال.جورباتشوفهـ!خائيل

روسياوشكلت،السوفييتيالاتحادوحل،أم199د،يسمبر

المستقلة.الدولكومنولثالأخرىالجمهورياتبعضصع5

فيالاتحادمقروأصبحروسيا،عاصمةمولممكوبقيت11

البرلمانمبنىدمرأم،399عاموفي.مينسكرسدينة

باقتحامالجيشيلتسنبوريسالرئيسأمرأنبعدالروسي

علىاستولتقدالمتشددينمنمجموعةوكانت.المبنى

.الإصلاحبحكومةالإطاحةالفاشسلةمحاولتهمبعدالمبنى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

للعنونموسكومسرحباليهمسرح،البولشوي

للأدبا،الروسى

الموفوعصرعنا

موسكومدينةا-

موسكوتخطيط-أ

المواقعألتمهر-ب

السكان2-

الاسكان-أ

التعليم-ب

الثقافيةالحياة31-

الفنون-أ

والمكتباتالمتاحفب

الترويح-ج

لاقتصادا-4

الصماعة-أ

المقلوسائل-!

الاتصالوسائل-ج

الحكمنظام5-

تاريخيةنبذة6-

الدينح!

الاجتماعيةالمشكلات-د

البروبيسكا؟ما

روسيا؟فيمدينةأقوىمو!مكوأصحتكيم!-2

الأخضر؟الحزامما-3

؟البولشويمسرحيقدمهالديشهرةالأكثرالفنما-4

المترر؟ما-5

؟باتلأبىاما-6

المديمة؟محلسنوا!ينتخ!كيف!-7

مهمة؟الثانيةالعالميةالحربخلالموسكومعركةكانتلماذا-8

روسيا؟فيالرئيسيالنقلمركزموسكومنجعلالذيما-9

موسكو؟فييقعوأير؟الكرملينما-أ.

طولىلى!عمص!سا!ل!!.موسكيتو،

الشرقىالشمالىوالساحللنيكاراجواالشرقىالساحل

موسكيتيا.أيضاويسمى،الجنوبيةأمريكافيلهندوراس

كم032لمسافةويمتد2كم/17584علىمساحتهوتزيد

فىأجواننهرإلىنيكارأجوافىخوانساننهرمن

نيكاراجوا.فيزيلايامنطقةيكونالجنوبيوالجزء.هندوراس

وكولونديوسجراسياسمنطقتيفيالشمالىالجزءويقع

هنودمناسمهموسكيتونهراستمدوقد.هندوراسفي

.راجوانيكابمهندوراسنظر:أالموسكيتو.أوالميسكيتو،

-)1887جيفريز-جوينهنري،موسلي

الأشعةعنببحوثهعرفإنجليزيا،فيزيائياكانأم(.519

منتظمةعلاقةاكتشفيبا،تقر،أم139عاموفي.السينية

التيللعناصرالذريةوالأعدادالسينيةالأشعةأطيافبين

نأللعلماءالاكتشافهذاأتاحوقد.الأشعةهذهتصدر

هذهيرتبواوأن،المجهولةللعناصرالذريةالأعداديحددوا

انظر:.الدوريالجدولفيالصحيحةالأماكنفيالعناصر

الكيميائي.العنصر

بجامعةالتحقإنجلترا.فيويموثفيموسليولد

جامعةوفيأكسفوردفينجحوثاأجرىوقدأكسفورد.

رذرفورد.اللوردالفيزيائيإشرافتحتمانمثسشر

-191)4الأولىالعالميةالحربخلالموسلىقتل

.أم519أغسطسفي،جاليبوليغزوأثناءفيأم(189

أثناءفىالبريطانيةالحكومةقررتالخسارةلهذهونتيجة

العلماءتكليفأم(459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

.القتالأخطارعنبعيدةبمهام

الموصلى.ان!:.الموسلين

علىتشتملالك!بمنجموعةأويممابالموسوعكة

مرتبةوالأشياءوالأحداثوالأماكنالناسعنمعلومات

إلىالموسوعةتتطرقأنويمكنموضوعيا.أوألفبائياترتيبا

ومنواحد.معرفيبمجالتختصأو،المعرفةمجالاتكل

التيالعالميةالعربيةالموسوعةمثلالعامةالمولمموعةفإنهنا،

منمجالكلفيمعلوماتتتضمن،القارئيديبين

معلوماتفتقدمالمتخصصحة،الموسوعةأما.المعرفةمجالات

وأالأدبمثلمعينمعرفيمجالفىمتعمقةوفنيةتفصيلية

الاجتماعية.العلومأوالطب

يحتاجونهاالتيالمعلوماتأنقديماالدارسونوجد

أماكنفىواللفائفوالرقاعالخطوطاتفيوموزعةمتفرقة

بتأليفالدارسينهؤلاءبعضفقام.العالممنمختلفة

منطويلةأجزاءونسخنقلطريقعنالخاصةمراجعهم

مننبذبنقلبعضهمقامبينماألاخرين،المؤلفينأعمال

القديمةالمراجعتلكتختلف.الختلفةالمصعادرمنالمعلومات

ناحية.منأكثرفي،اليومنعرفهاكما،الموسوعاتعن



عهسولموا034

المعلوماتبعرضالأوائلالعلماءقام،المثالسبيلعلى

أنهمذلكإلىيضاف.خاصةمراجعفىسهلاعرضا

العلماء،منلزملائهمأوالمراحلانفسهم،تلكوضعوا

الأيامهذهالموسوعاتمحرروأما.الناسلغالبيةوليس

نظامأوطريقةحعسببعنايةالموسوعاتموادفينظمون

كما،ودقيقةصحيحةمعلوماتجمعإلىويسعون،معين

منومتنوعةكبيرةقطاعاتإلىالمعلوماتيقدمونأنهما

.الناس

العربية،اللغةفيالمحدثةأمملماتامنموسوعةوكلمة

أضممولاعلىيدلالذيوسعالفعلمنمشتقةوهي

العلمواسعكانإذا:المعرفةموسوعيفلانويقال.والكثرة

جاءتوالتنوعوالكثرةالشمولمعنىومن،الثقافةمتنوع

كلفىمعلوماتيسعالذيالكتابلتعني،موسوعةكلمة

وهى،لإنجليزيةاح"هاءلاحولع4!اكلمةأما.لمعرفةايندميا

اللغةمنجاءتفقد،موسوعةلكلمةالإنجليزيالمقابل

المتنوعالتعليمأو،العامالتعليمالأصلفيوتعنياليونانية

القرنفيإلاالغربفيالكلمةيشئاستخدامولمالجيد.

.الميلاديعشرالثامن

علميةخطهطعلىالجيدةالعامةالمو!موعةتقوم

الإنسانيةعنوحقالقمعلوماتوتقدم،محكمة

يعيشالذيالعالموعن،والإنجازاتوالأفكاروالمعتقدات

تحيزدون،منهجزءايشكلونالذيال!صنوعنانبشر،فيه

مفهومة.سهلةاخةمستخدمة،تعمسبأو

أممئلةعنالإجابةبمحاولةجيدةموسوعةأيوتعنى

هذهوجدتولماذا؟وكيف؟وأين؟ومتىوما؟من؟:مثل

نأالرادارعنأسةمقافييفترض،المثالسبيلفعلىالأشياء؟

متىو؟طورهومناخترعهومنالرادار؟ما:عنتخبرنا

المقالةلناتصم!أننتوقعكذلكالتطوير؟هذاحدثوأين

.الإنسانحياةفيمهماكانولماذااشادار،يعملكيف

ويوضعيكتبأنواحدشخصبا!عتطاعةليس

مثلإنجازإن.عامةموسوعةوالأشكالوالخرائطبالرسوم

جهودعلىيعتمدمشتركامجهودايحتاجالشروعهذا

المكتباتوخبراءأجاحثينواالفنيينوالمتخصص!تالعلماء

كما.الخرائطورساميوالفنانينوالتربويينوالمحررين

طائلة.أموالأالناشريناستثمارالمشروعهذامثليتطلب

لماومواكبتهاالموسوعةتحديدعلىالناشريحافظولكي

دائماجهازايحتاجفإنه،وأحداثمعلوماتمنيستجد

والموظفين.الخبراءمن

الموسوعةإعدادكيفية

وتحديثمراجعةأو،جديدةموسعوعةإعداديتطلب

يكونأنمنأولابدفلا.العملمنكثيراقديمةموسوعة

الموسوعةأغراضعنواضحةفكرةالناشرلدى

يجيبأنالعملفيالشروعقبلالناشروعليوأهدافها.

ستشملهاالموضوعاتأي:مثلالامشلةمنعددعن

هذهبهلحستحظىالذيوالعمقالتركيزماحجم؟الموسوعة

طريقةأفضلما؟الموسوعةجمهورمن؟الموضوعات

الناسمنهايستفيدبحيثوالموضوعاتالموادلترتيب

مجملما؟الموسوعةمجلداتعددما؟استفادةأفضل

)الرلمموم،الإيضاحوسائلنوعما؟الصفحاتعدد

أفضلماعددها؟وماالصور(،،الأش!صال،الخرائط

المعلوماتموقعإلىالاهتداءفيالقارئلمساعدةأ!رتا

بسهولة؟يريدهاالتي

علىالقائمونيعرفأنلابد.والأهدافالأغراض

الموضوعاتيحددواأنقبلمنها،العامالهدفالموسوعة

حيثمنالموضوعاتكتابةوتعتمدعليها.ستشتملالتي

نوععلى،المتخصصالعمقأو،والشمولالحجم

حجمتحديدوعلى،عامةأومتخصصةوكونها،الموسوعة

.المنشودةالمعرفيةالتغطة

م!ا!وراالمو!سوىةجمهوريؤدي.الموسوعةجمهور

إلىموجهةالموسوعاتفبعض.الموسوعةتخطيطفي

والمتخصصين.للباحثينموضوعةوبعضهاأساسا،الاطفال

موسوعاتوتهدف.العائلةإلىموجهةموسوعاتوهناك

للطلابوالدراسيةالمرجعيةالاحتياجاتتلبيةإلىالعائلة

.بعدهوماوالثانويوالمتوسطالابتدائىالتعليممراحلفي

يوميامرجعالتكونمصممةهذهالعائلةموسوعاتأنكما

،المكتباتفيوالمتخصصينوللمدرسين،العائلةلأفرادعاما

والأعمالالمهنأصحاب،الناسمنعريضةولقطاعات

الختلفة.

الموسوعةتحريرجهازوظيفةت!ضنالإطار،هذافي

وعليه،.والموضوعيةالصحيحةبالمعلوماتالقارئتزويد

الكمهذابينوجسورروابطإقامةفييكمنالمحررينفدور

الاطلاعيريدونالذينالقراءأولئكوبينالمعار!من

الذينوالمترج!نالمفسرينبدورهناالمحررونويقومعليها.

يفهمهاأنللقارئيمكنمعلوماتويعرضونيقدمون

علىالمحررونيعمل،الوظيفةهذهولتحقيقويسر.بسهولة

اختيارعلىيعملونكماوتنقيحها،النصوصاختيار

ضوءوفى،الإيضاحوسائلمنوغيرهاوالصورالرسوم

الموسوعة.لجمهورواضحتصور

وسددالمولموعة!طتعدديحتمد.الموسوعةحجم

ومنعرضها،المرأدالمعلوماتحجمعلىمجلداتها

الذيسعرهاعلىأيضايعتمدكما،المولسوعةمميستخدم

وعددالصفحاتعددعنالنظروبغض.للبيعبهستعرض

كلتشملأنيمكنموسوعةهناكفليس،المجلدات
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ذلك،أجلومن.موضوعكلعنالمتوفرةالمعلومات

للقراءةكتببأسماءقوائمالموسوعاتمعظمتتضمن

إضافية.معلوماتلتقديمأخرىموادتتضمنأو،الإضافية

الموسصىاتم!فىتستخدم.ا!لوسوعةموادترتيب

هذان.الموضوعاتترتيبفيرئيسيينأسلوبينأحد

الترتيبأو،الألفبائيةح!سبالترتيبهما:الأسلوبان

الموفموعات.حسب

واحدمجلدفيتقعأكانتسواء،الموسوعاتمعظم

قدالموسوعاتهذهومثل.الألفبائيةحمسبمرتبةأكثر،أو

الياء،إلىالألفمنمستقلواحدألفبائيترتيبلهايكون

ملحق.فهرسهيئةعلىثانألفبائيفهرسلهايكونقدأو

وأمستقلةصفحاتأومجلد،فييكونأنإماوالفهرلر:

كلنهايةفيفيوضع،المجلداتعلىيوزعأو،منفصلة

بالمجلد.ملحقفهرسشكلفيبه،يتعلقمامجلد

فتقدم،الموضوعاتحمسبترتبالتىالموسوعةأما

سبيلفعلى.نفسهبالموضوعالاهتمامحسبمحتوياتها

وأخر،للنباتاتمستقلمجلدهناكيكونقد،المثال

وهكذا.،للفنونورابعللتارل!وثالث،للحيوانات

كلفيوضعهينبغيمالحجمالناشرتحديدكيفيةأما

إما:فإنهمثلا،الألفبائيالترتيبحالةفيمواد،منمجلد

وهناأ.لحرفمجلدمثلا،حرفلكلمجلدايخصصأن

نظامعليهيطلقماوهو،الحجممتفاوتةالمجلداتتكونقد

إنجازالناشريقررأنوإما.الحرفوحدةمجلدات

لوحتى،الصفحاتعددحيثمن،متساويةمجلدات

يغطيكأن،لاحقمجلدفيالحرفإكمالذلكاستدعي

الحرفأمنتبدأالتيوالموضوعاتالموادمثلاالاولالمجلد

إلىأغمنالموادفيغطيالثانيألمجلديبدأثممثلا،أعحتى

مجلداتنظامعليهيطلقماوهذاوهكذا،بخمادة

.الحرفتوزيع

وسائلتشمل.الموسوعةفىالإيفحاحوسائل

والصور،والأشكالوالخرائطالرسومالموسوعةفىالإيضاح

.المعلوماتوإيصالالتعليمعمليةفيضروريةولممائلوهي

للوسائلوالتعليميةوالتربويةالمعلوميةالقيمةوتعتمد

للمحررينالإبداعيةوالقدرةالأصالةعلىالمتنوعةالبصرية

منالمناسبوإنتاجأختيارعلىمعايعملونالذينوالفنانين

نأينبغىالوسائلهذهومثل.الإيضاحيةالوسائلهذه

المكتوبة.للمعلوماتوتوضيحاوتكملةتعزيزاتكون

ملمح،الإيضاحوسائلمنكغيرهامثلا،فالخرائط

الخرائطوتقدم.الجيدةالعامةالموسوعةملامحمنأساسي

لاومهمةمرجعيةمعلوماتالاستخداموالسهلةالمضبوطة

وتوضحتكملبهذاوهي،الشكلبهذاإلاتقديمهايمكن

ينبغي،الأخرىالإيضاحوسائلمنولمميلةوكأي.النص

توضحهالذيالنصمنقريبامكانهافيالخرائطتوضعأن

وتشرحه.

نصوصتوضيحفيالألواناستخدامأهميةتزايدت

الحديثةالمطابعتقنياتوساعدت.الموسوعاتومواد

موادعبرالملونةالإيضاحوسائلوضععلىالمحررين

فيه.مرغوبااللونكانحيثماالموسوعة

عنصراالاستخدامسهولةتعد.الاستخدامسهولة

عليها.والاطلاعالمعلوماتعنالبحثيريدمنلكلمهما

البحثعندالمحدودةالخبراتذووالناشئونيفضلوربما

الترتيبمثل،وواضحسهلدليلاستخداممعلوماتهمعن

.حدةعلىمجلدكلفىالمفردالموضوعذيالألفبائى

فهرسوجودقيمةيدركونماسرعانالناشئينهؤلاءلكن

نأ،أخرىناحيةمن،المحررينوعلى.وموسعمستقل

بحيث،فائقةبعنايةوالموضوعاتالموادعناوينيختاروا

واضحة،لغويةدلالةوذاشمائعاجذابامختصراالعنوانيأتي

دليلهوالعنوانلأنعنه؟البحثالقارئعلىيسهل

والأخطلالخوريبشارةفمثلا.للقارئبالنسبةالمعلومات

يألحرصونظراواحد.لشخصمختلفاناسمانالصغير،

المعقولمنفليس،المساحةمنالالمشفادةعلىموسوعة

فيمختلفينمكانينفيمقالتينأوموضوعينكتابة

يختارواأنهناالمحررينوعلىواحد.شخصعنالموسوعة

المكانفىيشيرواأوويحيلوا،للموضوعواحدامكانا

علىالقارئلإعانةالعكسأو،الموضوعهذاإلىالآخر

الإحالةأساليبمننوعوهذا.المعلوماتموضعتحديد

)باحثةناصفحفنيملكفهناك،كثيرةوالامثلة.المرجعية

وغيرهما.(الشاطئ)بنتعبدالرحمنوعائشة(البادية

الإحالةأنواعمننوعينالموسوعاتمعظمتستخدم

الموضوعهذاأنإلىالنصفيتشيرأنهوالأول:المرجعية

النوعأما.الموسوعةفيآخرعنوانتحتومتناولوارد

الموضوعاتإلىالموضوعنهايةفىتشيرأنفهوالثاني

المطروع.بالموضوعالصلةذاتالمولمموعةفىالأخرى

تضعالمفصلةالمعلوماتإلىوطريقفدليلالفهرسةأما

بعضهاالعلاقةذاتالموضوعاتكلالقارئيديبين

القارئتفيدلنالمرجعيةوالإحالاتالفهارسلكن.ببعض

غيرالأصليةوالمقالاتالموضوعاتمداخلكانتإذاكثيرا

لماعطاءالمحررونيقومأنينبغىإذجيدا.تنطمامنظمة

،موضوعكلتنظيمحولكافيةتعليماتالقارئ

ويجب.واضحةفرعيةوعناوينرئيسيةعناوينباستخدام

منطقياتخطيطامجتمعةالعناوينهذهتشكلأن

.للموضوع

تبدوالموسوعةالصفحةشكليجعل.الصفحةشكل

ثقيلةيجعلهاقدكما،بالاستعمالتغريوممتعةجذابة
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المساحةيحددواأنوالمصممينالفنانينوعلى.ومنفرة

السطروطول،الحروفوحجم،للصفحةالمناسبة

.الاعمدةوعددالسطهور،بينوالمسافات

فىموضوعإعدادكيفية

العالميةالعربيةالموسوعة

أهميةحسبالطولفىالموضوعاتتتفاوت

فقراتأوأسطربضعةفىتقعموضوعاتفهناك.الموضوع

منأكثرفيتعرضأخرىموضوعاتوهناكالعدد،قليلة

فيالطيورأوالشعرأوالمسجدكموضوع،صفحة03

العربعندالعلومومقالة.العالميةالعربيةالموسوعة

العالمية،العربيةالموسوعةفيمقالةأطولهىوالمسلمين

الأساليبوتختلف.صفحة126حدودفيوتقع

والطويلةالقصيرةالموضوعاتهذهإعدادفيالمستخدمة

وطبقاقصرها،أو،المقالةلطولطبقاآخر،إلىأسلوبمن

الناشر.لخطة

المستمرالتنقيحيبقى،الموسوعةنشريتمأنبعد

موعدحتىالموسوعةطباعةمنالفراغومنذضروريا.

موضوعاتبإضافةالمحررونيقومأنلابد،التاليةالطعة

لجعل،قديمةموضوعاتتنقئومواءمةأو،جديدة

وأأحداثمنباستمراريستجدلمامواكبةالموسوعة

والمعرفة.العلوممجالفىتطورأوإنجازات

موضوعاتتنقيحأو،جديدةموضوعاتإعدادعند

باتباعالعالميةالعربيةالموسوعةفىالمحررونيقوم،سابقة

العلميةالموادأنمنللتأكد،خطوةخطوة-متأنيةإجراءات

العلمية.وأغراضهاالموسوعةوأهدافتتطابقالجديدة

كلفىإجراؤهايجبالتيالتنقيحاتالتحريرجهازويقرر

الاحتياجاتتغيرعنتستقىمعلوماتعلىبناءطبعة

منالمعلوماتهذهوتأتي.الموسوعةجمهورلدىالمرجعية

وتقويمالعلميالبحثومنوالخبراء،المستشارينتوصيات

وعند.العالميةالعربيةبالموسوعةالخاصةالختلفةالفعلردود

سابق،موضوعتنقيحأوجديد،رئيسيموضوعإعداد

التالية:بالخطواتيلتزم

العربيةالموسوعةمحررويعد.المواصفاتوفح

منموضوعكل(مفصلة)خطةمواصفاتالعالمية

الموضوعلكاتبقصوىأهميةتشكلأكياالموضوعات

ينبغىالتيالمعلوماتلهتحددفهيله،دليلابوصفها

كيفيةإلىعامبوجهترشدهكما،الموضوعفىإدراجها

يقوم،المواصفاتإعدادوقبل.الموضوعفقراتتسلسل

حتىوافيةدراسةالعلميالموضوعبدراسةالمحررينأحد

القصوىالفائدةذاتالمعلوماتمعرفةمنيتمكن

وأ،المستوىبتحديدأيضاالمحرريقومكماللجمهور.

منتستفيدأنيمكنالتيالمدرمميةالتعليميةالمستويات

.الموضوعمعلومات

بمسألةيتعلقفيماليس،ضروريةالمعلوماتهذهكل

مفرداتاختياروفيبل،فحسبالموضوعمحتوىاختيار

جمله.وتركيبلغته

باستخداموعلاقتهاالمواصفاتإعدادصعيدوعلى

العالميةالعربيةالموسوعةمحررويقوم،المدارسفيالموسوعة

المناهجلمقرراتالمستمرالتحليل-امن:بالاستفادة

منعليهاالحصوليتمالتيالمعلومات2.الدراسية

المحررونويعمل.الدراسيةالفصولفيموسعبحثبرنامج

تطويرأجلمنوالاستشاريينالمرشدينمعجنبإلىجنبا

.المواصفاتوتحديد

يقوم،النصتحديثفيهيجريالذيالوقتوفي

أهدافومن.الإيضاحيةالوسائلخططبتطويرالفنانون

الإيضاحيةوالأشكالالصورأنمنالتأكدالخططهذه

توضحه.للذيملائمةالأخرىالفنيةوالأعمالوالخرائط

المشاركالكاتباختياريعد.المشاركالكاتباختيار

المحررينعلىويقع.الموسوعةإنتاجعمليةفىحيوياأمرا

مجالاتفيوالخبراءالمشاركينالكتاباختيارعبء

بكتابةمشارككاتبمنأكثريقوموقد.تخصصاتهم

هذهمثلوفى.التفاصيلوالمعقدةالطويلةالموضوعات

بمجالالمتعلقالجزءبكتابةمشاركخبيركليقوم،الحالات

مننعسخةخبيركليعطىأنهووالمتبع.اختصاصه

وبإمكانه(الموضوعبعناصرتزويده)ويستحسنالمواصفات

لتحسين،الإضافةأو،بالحذفتعديلاتيقترحأن

.الموضوع

تحريريتطلب.الأولىالمسودةأوانحطوطةتحرير

،المشاركالكاتبمنتأتيالتيالأولىالمسودةأو،الخطوطة

ففي.الموسوعةمحرريلدىتوافرهامنلابدوخبرةمهارة

وأالخطوطةبقراءةالموسوعةمحرريأحديقومالبداية

يقومثم.المقالةفيالواردةالمعلوماتعلىللتعرفالمسودة

تنسجملكىالامر،لزمإذا،التغييراتبعضبإحداثالمحرر

والأسلوبالمحتوىحيثمنالموسوعةوخططالموضوعات

باحثيقومبينما،اللغويوالمستوىالترقيموعلامات

والحقائق.المعلوماتصحةمنبالتأكدللمحررمساعد

فىالواردةالصعبةالمفاهيميوضحأنالمحررمسؤوليةومن

يراهاأخرىمعلوماتأوحقائقأيةيفهميفكما،الموضوع

لتجرىوالتنقيحالمواءمةقسمإلىالمقالةتحالوقد.ضرورية

تعرضذلك،بعد.المواءمةعملياتمنعمليةأيعليها

فيالمتخصصينوالتربويين،النسخمحرريعلىالمسودة

تحققمنالتأكدالمستشارينوعلى.الموضوعمجال

التأكدوبعد.(...القراءةوسهولةالنص)وضوحالمقروئية
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يمكنبحيثالحاسوبفيالنصيخزن،النواحيهذهمن

لقراءتهتمهيدابسهولةعليهتنقيحاتأيةوإجراءاسترجاعه

شاملة.قراءة

يتطلب.الموضوعفىالإيضاحيةالوسائلوضع

وأخرائطأورسوممن،الإيضاحيةالولعمائلوإنتاجتصميم

التصميمخبراءمنمشتركاجهدا،أشكالأوصور

عمليةفيالمحررمعكثبعنهؤلاءويعملمعا.والفنانين

الفنيوالتخطجطالمناسبةالإيضاحيةالوسائلاختيار

النصمعالإيضاحيةالوسائلتتعاضدبحيث،للموضوع

يعملأنهذاوتحطلب.وتوضيحهالموضوععرضفي

الوسيلةوضععلىالفنىوالإخراجالتصميمخبراء

قريباأو،النصمنتوضيحهالمرادالجزءبمحاذاةالإيضاحية

والوسائلالنصوصتزويد.المرجعيةالإحالاتتوفير

المدربينالمحررينعملهو،المرجعيةبالإحالاتالإيضاحية

معينة،وموضوعاتحقائقإلىالقراءلإرشادخاصا،تدريئا

المهمةالمعلوماتكلموقعتحديدمنالقارئيتمكنبحيث

بالموضوعوالمتعلقة،الموسوعةفيمتفرقةأماكنفيالمبثوثة

الإحالاتهذهمحررويقوموكذلك.يديهبينالماثل

الصلةذاتالموضوعاتأسماءقوائموضبطبمراجعة

هذاأكانسواء،النصنهايةفيوالمثبتةالمطروحبالموضوع

منقحا.أمجديداالنص

مدرجمتمفهرسينمهارةالفهرسةتتطلب.الفهرسة

باختيارالمفهرسونويقوم.الحاسوبفيومتخصصين

الفهرسفىلإضافتها(إرشاديةوكلمات)عناوينعناصر

:اثنانملفانهذاالحاسوبلنظامويكون.الحاسوبونظام

،المادةفيهاتردالتيالصفحاتترتيبيستخدمأحدهما

حعسبالموادترتيبيستخدموالاخر،الأخرىتلوصفحة

وبعد.الألفبائيالنهائيالف!سفيهىكما،الألفبائية

إنتاجسم،الموسوعةفيالتحريريةالأعمالجميعإكمال

التصفيفتقنيةباستخدامأخيرا،إنتاجاالفهرسمجلد

العالية.السرعةذيالفوتوغرافىأو،الضوئي

إعدادفيالحاسوبأجهزةتستخدم.للمطبعةالإعداد

خرائط.أوأشكالأوصورأورسوممنشضمنهوماالنص

نسخأوبروفاتإعدادالعملياتهذهوتتضمن

الألوانفرزأجهزةأيضاالأعمالهذهفي.وتستخدمأولية

الضوئي.والتصفيف

للمطبعةالإعدادقبلالبروفاتومراجعةقراءةمنلابد

ودقةتركيزايتطلبمماالمواد،سلامةمنللتأكدوبعده

الأخطاء.لتلافي

أفلامتجهز،النهائيةالبروفاتومراجعةقراءةبعد

والتجليد.الن!ختصويرفيالعملويبدأ،الطباعة

صناعةفيوالفنيةالاليةالنواحيمنمزيدعلىوللاطلاع

الطباعة.،الكتبتجليدانو:.والكتبالموسوعات

المناسبةالموسوعةتختاركيف

تسألأنفينبغي،موسوعةلشراءتخططكنتإذا

التالية:الأسئلةنفسك

أكاديميةوسمعةتجربةذاتمؤ!سسةأوجهةالناشرهل-

التأسيس؟جيدجهازلهاوهل؟طيبة

منمكونالتحريرلشؤونالممتشاريمجلسلهاهل-

البلاد؟فيمعروفينوعلماءتربوكلن

المعلوماتفيمصداقيةوذاتحجةالموسوعةهل-

كتابموضوعاتهاأعدهلتقدمها؟التيوالمعارف

المشاركينالكتابقائمةانظر؟متميزونوعلماء

هذهمنالثلاثينوالمجلدالأولالمجلدفيوالمستشارين

الموسوعة.

فيانظر؟المعلوماتوصحيحة،مضبوطةهيهل-

خبرةفيهالكمجالاتفيموضوعاتالموسوعة

ية.ودرا

وهل؟الفهموسهلةواضحةوالصورالنصوصهل-

المهمة؟الحقائقتغطي

انظر؟المعرفةعالمفييستجدلماومواكبةحديثةهيهل-

جارية.أحداثاتتناولأوتعالجموضوعاتالموسوعةفي

تحيز؟دونمكتوبةهيهل-

للقرأءيمكنهل؟وواضحةيسيرةبلغةمكتوبةهيهل-

فهمها-السنوكبارالشباب-أعمارهماختلافعلى

بسهولة؟

فيالألوانتستخدمهل؟جيدةإيضماحهاوسائلهل-

والديكور؟الزينةلمجردأوتعليميلغرضالإيضاحات

الاتيةالعناصرمنتأكد؟الاستخدامسهلةهيهل

الموسوعة:تطالعوأنت

اخر؟ترتيبلهاأمواحد،ألفبائيترتيبأ!اهل-

عليهاومكتوبة(متسلسلةأرقامالهامرقمةالمجلداتهل-

؟بوضوحالحروف

المرجعية؟للإحالاتوواضحعواسعاستخدامهناكهل-

وسهلوشاملمضبوط)فهرس(كشافهناكهل-

؟الاستعمال

والكلماتالمصطلحاتلنطقتوضيحهناكهل-

الصعبة؟

أكثرحروفأوبخطمطوعةالموضوعاتعناوينهل-

غيرها؟عنتميزهابحيثلمموادا

وماوالأماكنالأعلامأسماءأوالمصطلحاتهل-

عليها؟تدلحروفأوبخطمطبوعةشابهها
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؟المجلداتصناعةتجويدفيجهدلذلمدىأيإلى-

وأنيقة؟واضحةالطاعةهل؟جيدةنوعيةذوالورقهل-

للكتبالقارحةللحشراتومقاومقويالتجليدهل

وجهعنأجقعاوالغبارومسح)كسلىتنطفهويمكن

يتلص(؟أندونالمجلد

الثقافيغرضهاتعرف،موسوعةأيةتشتريأنقبل

حتىوتوزئموضوعاتها،ترتيبها،وخطهة،العلمىوهدفها

دلكك!منللتأكدالمكتبةأم!تاستشارةذلكاقتضىلو

ا!شخدمها،الموسوعةتشتريوحينما.معاصرةكونهاومن

وأ،المدرسةأوالبيتفي:المناسبالمكانفيوضعهاجيدا،

غيركويستطيعأنتتستطيعبحيث،العملمكانفي

والمرجعيةالعلميةالخدماتمنالقصوىالاصعتفادةتحقيق

توفرها.أنيمكنالتي

العربيةالموسوعاتتاريخ

علماءكتاباتكانت.الأولىالملرجعيةالأعمال

ش!صلاتأخذالعلمفروعكلفيوالمسلمينالعرب

غير-غالبا-اشترتيبفيمنهجهاكانوإنموسوعيا،

القرونفيالإسلاميةالحضارةشهدتفلقد.ألفبائي

فيحةحربعدهاوماوالخامسوالرابعالثالث:الهجرية

وأظهرت،العربيالمؤلفنبوععكمستالشاملالتأليف

.الموسوعاتتأليفنحوالمبكرةمحاولاته

القرنفيبغدادفيوعاشنشأالذيقتيجةابنكان

مرجعاضعرمنأول(الميلادي)التاسعالهجريالثالث

فيهجيمالأخبار،عيونكتابهوكبيراعرلياموسوعيا

،الحربكتابمثلكتبإلىوقسمهالمعارفضعتى

أيضاوضحعكما.وغيرهاالنساء،وكتاب،الحوائجوكتاب

صنفتالتيالمراحعأهممنوهووالشعراء،الشعركتابه

كتابهصنفصالذيالجاحظعاصرهوقدالشعراء.تراجمفي

المتخصصكمة،الموسوعيةالكتبأوائلأحدوهو،الحيوان

وحياةأطغةواالأدببينفيهومزجالحيوانفيهتناول

بنمحمدأيضاالهجريالثالثالقرنعلماءومن.الحيوان

الجامإلطبقاتكتابهصنف!الذيمطالزهريمنيعبنسعد

أ!جرياالرابمأغرناوفي.الصحابةتراجمفيالكبرى

الفارابيالعربيالفيلسوفوضع(،الميلاديأصعاشر)1

فيالاننسخةمنهتوحدالعلومإحصاءسماهاموسوعة

العلوموإحصاءبأسبانيا.مدريدفيالإسكوريالمكتجة

.المعارفأنواعشتىفيلجمإلمعلوماتجيدةمحاولة

منمجموعةوهمالصفا،إخصانوضع،البصرةوفي

حاولتموسوعة،الهجريالرالغالقرنفيالعلمطلاب

الإغريقية،والمعرفةالإسلاميةالعربيةالمعرفةبينالتوفيق

الموسولمجةالكشحبأهمومنالصفا.إخوانرسائلسميت

أحمدبنلمحمدالعلوممفاتيحالهجريالرالغأغرنافي

كالنحوالإسلاميةالعربيةالمعارففيهصنف،الحوارزمي

والمنطق،الكي!ياءمثلالوافدةالأعجميةوالمعارفأصثسعر،وا

الموسوعية،الطريقةعلىأحرباصنفهماأقدممنيعدر

جمععلىمادتهوتقوم،الأصفهانياالفرحلأبيوالأغانى

عصرهفيالمتميزةالشعراء(شعرمنبهغني)ماالأغاني

العربيللشعرأساسيامرجعايعدوهولهالسابقةوالعصور

الدولةوصدرالإسلاموصدرالجاهليةفيأمحربيةاوللحياة

ضخممرجعوهو،القاليعليالأبيوالأمالى،أحباسيةا

وفى.والصرفوالنحووالأدباللغةعلومع!ىيشتمل

تاريخفىالذهبيالعصريمثلكانالذيأيضا،الرابعالقرن

لابنالفريدالعقدكتابظهرالأندأص،فيأ،دبواأعكرا

الختاراتبينيجمعأدبىموسوعيمرجعوهو،عبدربه

وإشحاراتوالأخبار،التاريخمنولمحات،اكشريةرأصشعريةا

منوهو،بسامابنصنفكذلك.أحاداتواألاخلاث

أهلمحاسنفىالذخيرةكتالهالأندلسي!ت،النقادأعلام

والفكريةالادبيةالحياةمنفيهامادتهاستمدالجزيرة

عشر)الثانىالهجرياسمادسالقرنفيوذأ-ك،بالأندلس

مصنفاتظهرت،الهجرياسمابعأسقرناوفى(.الميلادي

فيالأدبفنونفيالأربنهايةمنهاعديدةموسوعية

أبناءوأنباءالاعيانووفياتبمالنويريلمؤلفهمجلداثلاثين

التراجمكتبأشهرمنوهو،خلكانلالنالزمان

كتابوهو،الحمويلياتوتالأدباءومعجموأوفاها،

لياقوتالبلدانومعجموالشعراء؟الأدباءسيرعنشامل

علىيحتويموسوعيمرجعوهو،!ذلكالحموي

العهد.ذلكفيوالأمصاروالقرىالمدنعنقيمةمعلومات

صنف(،الميلاديعشر)الرابعالهجريالثامنالقرنوفي

النبلاء،أعلامسيرموسوعتهالذهبيالدينشمسالإمام

عليبنأحمدأما،التراجمموسوعاتأهممنوهو

صبحالأدبيةموسوعتهصنففقدالمصريالقلقشسدي

الهجريالتالحعالقرنفيالإنشاعناعةفىالأعشى

(.الميلاديعشر)الخامس

المحاولاتمنالرغمعلى.الحديثةالعربيةالموسوعات

الحضارةأزمانعبرالأقدمونبهاقامالتيالموسوعية

منالكثيرتعرفلمالحديثةالعربيةالم!ضبةأدإلا،الإسلامية

بذلتوقد.الحديثالمنهجيبمعناها،العامةالموسوعات

القرنفيظهرت،شاملةموسوعاتلإصدارمحاولات

ما.حدإلىالنقصهذاسدت،العشرين

التيوالمتخصصةالعامةالعربيةالموسوعاتأهمومن

:الميلاديالعشرينالقرنفيظهرت

أولوهذه.ومطلبفنلكلعامقاموس:المعارفدائرة

معارفدائرةلإخراجالعربيةاللغةفيحديثةمحاولة
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قيمتهاهوفيهاماأصئأهمفقداليومأما.كبرى

وتقع(،البنانالبستانيبطرستأليفمنوهى،التاريخية

08)08عنصفحاتهامجموعيزيدولاجزءا،11فى

.ام009عامببيروتالمعرفةدارعنصدرتوقد.صفحة

تقففهي،كاملةغيرلكنهاالألفبائيةحعسبمرتبةوهي

هيعشرالحاديجزئهافيمادةوآخرالعينحرفعند

علىمخرجةتكونأنوطبيعى.الغازيباشاعثمانمادة

والوسائلالرسومقليلةإنهاحيثالقديمةالطريقة

قديمة.معلوماتهاأنكما،الإيضاحية

فريدمحمدإعدادمن.العشرينالقرنمعارفدائرة

وتقع.تارلبلا)بيروت(المعرفةدارعنصدرت.وجدي

000/9إلىصفحاتهامجموعويصلأجزاء،عشرةفي

السابقة،الموسوعةمثلومثلهاألفبائيا.ترتيبامرتبة،صفحة

والخرائطالإيضاحيةوالوسائلالرسوماتمنتخلو

قديمة.ومعلوماتها

معلوفلويسلمعجمتطور.والأعلاماللغةفيالمنجد

عنوانتحتم7091عامالأولىطبعتهظهرتالذي

(ام)279الخامسةطبعتهعندفيهالنظروأعيدالمنجد،

والأقوالالأدببفرائدوزينتبالصور،ازدانتالتي

عشرةالخامسةطبعتهفيظهركما.العربعندالسائرة

بعدظهرثم،والأعلاماللغةفيالججدبعنوانام()569

فيالمنجد،قسمينعلىمحتويانفسهالعنوانتحتذلك

الأبتأديفمنوالثاني.الأعلامفىوالمنجداللغة

موسوعةإلىبذلكالمعجمتحولحيث،توتلفرديناند

والأشكالالصوربجانبالمعارفأنواعشتىضمت

الختلفة.والوسائلوالخرائط

منوالنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس:الأعلام

الدينخيرإعدادمنوهو،والمستشرقينوالمستعربينالعرب

مجموعةدفتيهبينويضم،أم279عامصدرالزركلى،

بتواريخهاموثقةوفنعلمكلفيالأعلاممنكبيرة

وموجز.مهممرجعالحقيقةفىوهو،والميلاديةالهجرية

العلمدارعنالصادرةأم(099)التاسعةطبعتهوجاءت

صفحة.274وامجلدات8في)بيروت(للملايين

إلىمترجمةموسوعةوهى.الإسلاميةالمعارفدائرة

فريقأصدرهاالتيالإسلاميةالمعارفدائرةمنالعربيةاللغة

وقام.والفرنسيةوالإنجليزيةالألمانيةباللغاتالمستشرقينمن

مصرمنأساتذةوالفرنسيةالإنجليزيةالنسخةعنبترجمتها

خورشيد،زكيوإبراهيم،الشنتناويأحمدهم

الدكتورالمعارفدائرةمنوراجعها،يونسوعبدالحميد

المترجمينبقلمالمولمسوعةومقدمة.علاممهديمحمد

بالثقافةتعنىوالموسوعة.ام339يوليو02فيمؤرخة

وأفكار.وتاريخوبلدانوموأقعوأعلامدينمنالإسلامية

العين،حرففىباشاعارفيمادةعندمادتهاوتتوقف

منالصادرةوالطبعة.الترجمةمكتملةغيرف!وبالتالي

مجلدا51تشغل(تاريخ)بلابيروتفيالمعرفةدأر

صفحة..0008نحوصفحاتهاومجموع

إشرافتحتصدرت.الميسرةالعربيةالموسوعة

صفحة.2).00حواليوتمثي،غربالشفيقمحمد

الشعبدارمؤسسةعنأم659عامالقاهرةفيصدرت

مؤسسةمنمالىبدعموالنشر،للطاعةفرانكلينومؤسسة

العربيةالألفبائيةحمسبمرتبةوهي.الأمريكيةفورد

الصورمنوتخلوقديمةوالإخراجالطباعةفيوطريقتها

والخرائط.والإيضاحاتوالرسوم

شركةإنتاجمنبتصرفمترجمة.العالميةالموسوعة

صفحة.9673فيتقعبسويسرا.جنيففيترادكسيم

لموضوعاتإضافىفهرسمعجزءا،02علىموزعة

نأإلا،الموضوعاتحعسبمرتبالمرجعوهذا.الموسوعة

الموسوعةوتشتملألفبائيا.ترتيبارتبقدالفهرسمجلد

الموسوعةهذهأنالظنوأغلب،ملونةوخرائطصورعلى

العشرين.القرنسبعينياتفيصدرت

والنشرلللإاعةالختاردارعنصدرت.المعرفةبهجة

،مجلدات01فيوتقعبسويسرا،جنيففيوالتوزيع

مرتبةوهى،صفحة000.5إلىصفحاتهامجموعويصل

مثلكاملمجلدفىيقعموضوعكل،الموضوعاتحمسب

كتبمنهاهذايجعلوربما.الحياة،الأرض،الكون،العلم

عامة.قراءة

حواليمجلدكل،مجلدينفىوتقعالغد.موسوعة

الأهراممؤلسسةعنام979عامصدرت،صفحة003

موضوعاتوتضمالموضوعاتحسبمرتبةوهى.بالقاهرة

تشبهوهي،الحيوانعالمعنوموضوعاتجغرافية

الإنجليزية،الألفبائيةحعسبترتيبهاأنفيالموردموسوعة

الفرنسية.اللغةمنأساسامترجمةالغدوموسوعة

عنصدرت،البعلبكىمنيروصاحبهاالمورد.موسوعة

ولاجزءا11فيوتقعأم089عامللملايينالعلمدار

مرتبةوهي،صفحة00422عنصفحاتهامجموعيزيد

قاموسامنهايجعلالذيالأمر،الإنجليزيةالألفبائيةحعسب

أعادتوقد.بالإنجليزيةمعرفةلهمنغالبايستخدمه

الترتيبطريقةعلىكذلكللملايينالعلمدارطباعتها

يقعانكبيرينمجلدينوفيأم،099عامالألفبائيالعري

صفحة.337.1في

فيوالتسويقللنشرإنماءشركةأنتجتها.المعرفةعالم

فىجزءا،23فىوتقعام،879عامبسويسراجنيف

كلمجموعيزيدولا.صفحة061حوالىجزءكل

بهجةمثلوهو،صفحة)0683عنالمرجعصفحات
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يمثىموضوعك!!،الموضوعاتحسبمرت!المعرفة

كامل.جزء

مؤنس،حسينللدكتورموسوعة.الإسلامتاريخأطلس

بخرائطمدعمةالإسلامتاريخعنحقايمسعلىوتشتمل

فيمؤلفهاتبعوقدالطوي!!،تاريخهاعبرالإسلاميةللدولة

الإخراجلجودةامتازوقد.التاريخيالتسلسلترتيبه

هـ،أ704الأولىطبعتهصدرت.الزاهيةوالألوان

.أم87!

مترجمةيديكبينالتيوهي.العالميةالعربيةالموسوعة

والمواءمةالتنقيحمعالعالميةا!لعارفدائرةعنبتصرف

أعمالمؤسسةعنصدرت،الإسلاميةالعربيةللثقافة

هـ،6141عاءباشياضوالتوزدغللنشرالموسوعة

الأميراالم!يالسموصاحبمنوتوجيهبتموي!،أم699

ئي!أأضاياأضائباسعودآلعبدالعزيزبنسلطان

أحاماوالمفتشوالطرانأسدفاعاووزيرالوزراءمجلس

ومرتبةمجلدا03فيوتقع،السعوديةالعربيةبالمملكة

الوسائ!لأحدتومزودةالعرلية،الألفبائيةحسب

التاريخيةوالأشكالوالخرائطوالرلححومالملونةالإيضاحية

تاريخفيمرةلأولواضطلعتوحديثها،قديمها

المصطلحاتمنكبيرعددبتعريب،العربيةالموسوعات

موادعلى،المترجمةالموادإلىبالإضافةتحتوممبكما.العلمية

أ!ربيةاأضقافةاجوان!منكثيراتغطيوعلميةثقافية

أسعداعرتخرجألاالمترجمةالموادفيروعيكماالإسلامية

المقدمةانظر:المعلوماتمنلمزيد.الإسلاميالعربي

الموسوعة.هذهمنالأولالمجلدفيوالتمهيد

العالمية.العربيةالموسوعة:أيضاان!

الغربفيالموسوعاتتاريخ

العلماءمنالكثيريطهلق.الأولىاللرجعيةالأعمال

الموسوجميين.أباأرسطوالقديمالإغريقيالفيلسوفعلى

منتعدبمحاولةأرسطوقامالميلاد،قبلالرابعالقرنففي

المعرفةمعظمجمعحيث،التاريخفيالمحاولاتأولى

الكتبمنسلسلةفيووضعهازمانهفيالموجودةالبشرية

بعدهوقام.الموضوعاتمنكثيرعنالخاصةأفكارهمع

فاروترينيتسمارحصسالرومانيالكاتبأخرىبمحاولة

الفنونفيمجلداتتسعةوضعالذي.م(ت1-27)16

نسخةأجوماتوحدولا.العلمفصوعوأسماهاوالعلوم

عرفوإنما5شارو.عملمنولاأرسطوعملمنحقيقية

عنلاحقانقلتكتبحلالمنالعمل!تهدينعنالعلماء

أرسطو.انو:.الموسوعت!ت

الأكبربلينياسمهاخررومانيكاتبذلكبعدجاء

سماهاالمراجعمنمجموعةبكتابةقامالذيم(97-)23

موجودةمرجعيةمجموعةأقدموهذه.الطبيعيالتاريخ

عنالحقائقآلافعلىالمجموعةهذهوتحتوي.اليومفعلا

.والنباتاتوالحيواناتأهعادنا

القرنبداياتفيلهمموسوعةأولالصيعيونوضع

كما.اليومالموسوعةلهذهأثريبقلمل!ش،الميلاديالثالث

بتنقيحالميلاديعشرالسابعالقرنبداياتفيقاموا

القرنأواخرفيمبكراوضعوهاقديمةأخرىموسوعة

عملمنهيقديمةصينيةموسوعةوأهم.الميلاديالثالث

عامحوالييو(توأحيانااسمه)ويكتبيودوالعالم

علىيجبالتيالأشياءعلىالموسوعةهذهوتركز.بم008

فىدائمعملأووظيفةعلىأجحصليتعلمهاانأصفردا

.آنذاكالصينيالمجتمعفيالمدنيةالخدمة

م326عامالأشبيليإلمميدوريأكملأ!مبانيا،فىو

أملفيمجلدا02اسمعليهأطلهتموسوعياعملأ

الأوروبيينللعلماءمرجعاالمجلداتهذهوكانت.الكلمات

هذاعلىاليومالعلماءيعتمدأنالنادرومر.عامأصفأقرابة

الواردةالمعلوماتصحةمنوالتأكدالتحققالأن؟المرجع

.المعلوماتمصدرإلىيشيرقلماالمرجعفهذا،صعبفيه

عشرالسابعالقرنإلىعشرالثالثالقرنمنجهود

المرجعيةالأعمالبعضالفترةهذهفيظهرتالميلاديير.

ممااليد،بخطمكتوباكانمعظمهالكن،الجيدةالأصيلة

،أم442عامففي.إعدادهفيكبيرينوجهداقتارتطهل!

المراةمرجع،بوفيأوففانساذنيأ!دوميني!طااشاهبثتب

عامتوفيحتىالمراتمنعدداينقحهوظ،الكبرى

رئيسيةعناوينثلاثةفيالمرجعهذاترتيبوجاء.أم426

والموضوعات،الطبيعيوالتاريخ،السياسيالتاريخ:هي

العنوانفىا!لرآةكلمةالمرجعواضعاختاروقد.الاكاديمية

المعرفةكلتعكسمراةمرجعهيكونأنفيالرغبةعنللتعبير

فيالمرآةك!مةيستخدمونبعدهالعلماءامحتمروقد.البشرية

والرغبة.الفكرةنفسعنللتعبيرموسوعاتهماعناوين

نصرانيدينمدرسوهو،جلانفيلديبارثولوميوأما

وضعفقد،الميلاديعشرالثالثالقرنخلالباريسفي

الدينيةالنواحيالمرحبرهذاويركزالأشياء.خصائص

بارثولوميوكتب.موضوعكلفيوالأخلاقيةالنصرانية

إلىترجمماسرعانالمرجعل!ض،اللاتينيةباللغةمرجعه

.أخرىولغاتوالفرنسيةالإنجليزية

،أم273عامفيدوانلين،ماالعالمقامالصينوفي

الدراسةالععمهامجلدا،348فيضخمةمو!عوعةبإنجاز

عامفيالمرجعهذانشروقد.الأدبيةللآثارالعامة

قامآخرمرجعالحجمحيثمنقليلامنهوأقل.أم931

وأسمينجلين،وانجهوصينىعالمأم267عامفيبوضعه

.أم351عامنشروقدجيد،بحرالمرجعهذا
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الموسوعاتصناعةفيمهمةأواريخ

العربيةالموسوعاتصناعةفىمهمةتواريخ-أ

الشعر؟الأخبارعيونيهابيهقتيبةابنصنفم(هـ)39القرن

.لشعراءوا

العربيةالمراجعأقدمم!للجاحظالحيوانكتاب-

المتحصصة.الموسوعية

.الكبرىالطبقاتكتابسعدال!صنف-

.العلومإحصاءموسوعةالفارابيوضعم01هـ،4القرن

الصفا.إخوانرسائلموسوعةالصفاإحوادآلص-

ماأقدممنللحوارزميالعلوممفاتيحموسوعة-

الموسوعية.الطريقةعلىالعربصفه

أهممنالأصفهانيالهرجلأديالأغانيكتاب

والشعر.الأد!مواضيعفيالموسوعيةالمراحع

الأمالي.يها!القاليأبوعبصسف-

الكتبأوائلمنعبدربهلابنالفريدالعقد

الأندلس.فياحربيةاالمرجعية

مرجعساملالنالجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرةأم2هـ،6القرن

فيوالأدبيةالفكريةالحياةفيمتحصصموسوعي

الأندلس.

موسوعيمصسفالأدبفنونفيالأربنهايةام3هـ،7القرن

للمويري.مجلداثلاثينفي

خلكانلالنالزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات-

التراحم.كتبأشهرم!وهو

الأدباء،معجمكتابيهالحمويياقوتصسف-

.البلدانمعجم

أعلامسيرموسوعةالذهبيالدينشمسصنفم41هـ،8القرن

اببلاء.

الأدليةموسوعتهالقلقشمديعليبنأحمدوضعامهـ،95القرن

الإنشا.صناعةفىالأعشىصبح-

ومطلب.فىلكلعامتاموس:اللعارفدائرة-ام09،

العشرينالقرنمعارفدائرة-تاريخ!لىون

سنةالأعلامإليهأضيف.اللغةفياللنجد-ام10/9

ما569

للزركلىالأعلام-ام2119

الإسلاميةالمعارفدائرة-م32191

الميسرةالعربيةالموسوعة-م691الح

العالميةالموسوعة-السبعينيات

المعرفةبهجة-اما"79

الغدموسوعة-أمإ"79

الموردموسوعة-أم089

المعرفةعالم-أم/989

الإسلامىالتاريخأطلس-أم989لم

العالميةالعربيةالموسوعة-ام1199
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الغربفيالموسوعاتصناعةفىمهمةريخ

المرآةكتابه!يالمعلوماتبوفيأوففاسحانرتب

.الموضوعاتحمسبالكبرى

الإحالاتمنكتيراباندييدومينيكوامشخدم-

العالم.عنالأساسيةالمعلوماتمصدرفيالمرجعية

فيتراحمأوذاتيةسيرامافيرافائيلأدخل

الحضرية.التعليقات

موسوعةكلمةا!شخدممنأولبازلصريمجلبرج-

لمرجع.عنوانا

!مأول،الفنيةالمفرداتمعجمهفيهاريص!جون-

مرجعهفيوأدخلالألفبائيةحسبالموادرتب

المتخصصيناستكتبمنوأول،الأشخاصتراجم

.الموسوعاتلإعداد

يقوممرحعأول،الألمانيوالأخبارالحكوماتقاموس-

.متخصصونمشاركونكتابموضوعاتهكلبإعداد

منأول،العالميةالمفرداتمرجعهفيزدلريوهاد-

زمانه.فىالأحياءالأشخاصوتراجمسيرأدخل

دالمبيروحينديدرودي!يصموسوعةم!حزءأولصدر-

الفرنسية.

بريتانيكا.البريطهاليةالموسوعةمنحزءأولصدر

أمريكانما.الأمريكيةالموسوعةمنجزءأولصدر

الكير.القاموسإصدارلاروسبييرالفرلسيبدأ-

البريطانية.الأطفالموسوعةصدرت-

الأطفالموسوعةعلىمبنيةأمريكيةنسحةصدرت-

المعرفة.كتابعنوانتحتالبريطانية

العالمية.اللعارفدائرةمنالأولىالطعةلشرت-

كمبتونموسوعةمنالأولىالطبعةصدرت

.المصورة

فيالأساسيةللمعلوماتلنكولنموسوعةصدرت-

واحد.مجلد

.وا!هـبرلدفيكولومبياموسوعةصدرت-

.الصغرىأكسفوردموسوعةلشرت-

كولير.موسوعةمنالأولىالطبعةصدرت

الجديد.المعرفةيهابنشر-

الممتازين.الطلابموسوعةصدرت

ثوبها!يوصدرت،البريطانيةاللوسوعةتمظيمأعيد

الجديد.

بيت.كلموسوعةنشرت-

الاكاديميةاللوسوعةم!الأولىالطمعةصدرت-

لأمريكية.ا

العالميةالمعارفدائرةمنالأولىالطبعةصدرت-

(.الدولية)النسخة
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أصئ،الميلاديعشرالخامسأغرناأواخروخلال

أق!!الترحماتنشرباتكما،أسه!أضسخامنعددإنتاج

عامحواليشفي.الطباعةاختراعبسبب،صعوبة

العالى،مرآةبنشركاحسستونوليماالطالغقامأم،481

انو:.الإنجليزيةباللغةالأولىالمراجعأحدوهو

لمرحثرنسيترجمةالعملهذاوكان.وليم،كاكستون

العالم.صورةعموانه

أسشد،هينريتمثريوهانالبروتستانتيأ!انيالأالعالمنشر

أصلاتينية،اباللغةالمكتوبةالمرجعيةأ!الأعماأواحرمنواحدا

هذهصدرتوقد.مجلداتسبعةفيموسوعةبعنوان

أضواحىاعلىحزتروهي،أم063عامفيالموصموعة

الجغرافية.

فيالموسوعاتوضعتحريبعصربدأ.عصرالتجريب

فأموساطسمىالألمانياالمرجعنشرحينماأم407عام

الألمانيالمؤأفالمرجعهذاوضعوقدوالأخبار.الحكومات

يوهانأ-االعاكتبهابمقدمةمسترشداشوتز،فونسنولد

عبارةأجتضمنأحنواناالمؤلفوسعبعد،وفيماهوبر.

معظمفيأمحبارةاهذهاستحدمتوقد.المحادثاتقاموس

ححدهلعدصدرتالتىالألمانيةالموسوعاتعناوين

باسمهعادةفالمعرشالعملهداأرسىوقد.الموسموعة

الأمماطارالأسر-المقدمةكاتبإلىنسبة-هوبنرالختصر

حيثمنلاحقا،أتتاختيالوصعوعاتمنللعديد

منوكلهانسبيا،قصيرةكلهاكانتالتيموضوعاتها

مرجعيةبإحالاتمزودةو،المشاركينمنكثيروضع

.عديدة

عام،إنجليزيلاهوتعالموهو،هاردسجوننشر

قاموسأو،الفنيةالمفرداتالعسمهمرجعاأم407

مرجعأولهذاكانوقد.والعلومللفنونعالميإنجليزي

اللغةفيالألفبائيالترتيبححسبالموضوعاتكليعرض

إمعهاماتمنكانتموضوعاتهأنكما،الإنجليزية

منبالمراحبزيدوقوائ!اأسماءتضمنوقد،المتخصصين

.وال!طلاعالقراءة

،إنجليزيخرائطرساموهوتشيمبرر،إفراموأصدر

عامفيوالعلومللفنونالعالميالقاموسأو،الموسوعة

ولكنهمرح!اريس،علىعملهأسروقد.أم728

عنالبحثلتسهيلإضافيةمرجعيةإحالاتإليهأضاف

.المعلومات

فرنسيينمؤلفينعملفيكثيراتشيمبرزعملأثر

باعدادقاماحيثدالمبيروجانديدرو،دينيسهما:،اثن!ت

فيوالمهنوالعلومللفنونالمنهجىالقاموسأوالموسوعة

بينمجلدا28فيالعملهذانشروقدأم.751عام

أم.772و1751عامي

فرنسيينوكتابديدروعلىا!لوسوعيونلقبيطلق

إلىأغكريةاأعمالهمفياتجهوالأنهم،عصرهفيآخري!

وتحتوي.الموسوعيةالمعلوماتنشرأووضئالموسوعات

التىالاجتماعيةالأفكاربعضعلىودالمبيرديدروموسوعة

نأالمؤرخينمنعددويعتقد.والإصلاحالتغييرعلىتحث

قادتالتيالحركةفيأسهمتوأف!!ارها،الموسوعةهذه

ديدرو،انظر:أم(.-997أ)978الفرنسيةالثورةإلى

دينيس.

العلماءمنمجموعةالفرنسيةالموسوعةهذهوشجعت

بريتانيكاالبريطانيةالموسوعةنشرفيبدأواالذلنني!تاضيصإ

هذهمنالأولىالطعةكمال!تموقد.أم768عامفى

عامبحلولمتسلسلةنشرةأوحلقة001صىالموسوعة

سيرعلىاحتوتالتيالثانيةالطعةوصدرت.أم771

وقد.أم783و7781عاميبين،الأشخاصوتراج!

وساراحتذاهشكلابرليمانيكااخبريطانيةالموسوعةوضعت

الموضوعاتحيثمن،الموسوعاتمنعددغرارهعلى

001منأكتر)بعضهاالمعلوماتالغزيرةالموسعةالمطوأ!ة

الموضوعاتلتنوعالواسعالمدىحيقومر(،صفحة

عددحا.حثرةو

تاريخفىمشكلةدائما،،الموسوعةحجمتحديدكاد

يوهانخطط،المثالسبيلفعلىوصناعتها.الموسوعات

لوضحعألمانيا،فىليبزجفيكتبلائعوهوزدش،هيريتعق

زدلروبدأمجلدا.21فيالعالميةالمفرداتمرحإسمه

إلىام732عاممنابتداءعامكلمجلداتلضعيصدر

بدلأمجلدا،46النهايةفيالموسوعةوأصبحت،أم075

يوهانالألمانيينالعالم!تقصةهوآخرومثال.مجلدا21من

فيبدااللذينجروبر،جوتفريدوجوهانإريخصمويل

المجلدصدرحتىام818عامموسوعيةمجلداتإصدار

فقدبعد.الموسوعةتنتهولم،أم988عام671رقم

مجلدا.99ك!إلىولمنالحروفمواداستعرقت

الغربيةالمولمموعاتتتضمن.اليومالغربيةالموسوعات

تكونأنيمكنموضوعاتالراهنوقتناشيتصدرالتي

طويلا،بعفعهايكونأو،قصيرةكلهااو،طويلةكلها

وأواحدمجلدفيالموضوعاتهذهوتقعقصيرا.والاخر

حمسبمرتبةالانالموسوعاتومعظممجلد.منأكثرفي

الألفبائي.الترديب

باريسفيأم865عامفيل!روسبييربدأفرنسا.في

مؤسسةقامتثم.العالمىعشرالتاسعالقرنقاموسبنشر

.أم289عامفىالعشرينالقرنلاروسبإصدارلاروس

مرتبةالمجلداتمنسلسلةباصدارالمؤسمعةهذهتقومكما

المسماةالفرنسيةالموسوعةأما.الموضوعاتحعسب

الفترةفيمجلدا31فيصدرتفقدالكبرىالموسوعة
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ثمزمناصدورهاوتوقف.أم209إلىأم886!ن

العشرءت.القرنسبعينياتفيالصدورإلىعادت

بائعوهو،بروكهوسأرنولدفريدريكأكملألمانيا.في

وهـر.أم908عامفيالمحمادثاتمعجمموسوعة،كتب

!كاتإلىوترجمت،طبعماتعدةفىالموسوعةهذهظهرت

القرنأربعينياتفينشرفقدماير،جوزيفأما.عديدة

عنوانبنفحه!أخرىكبيرةموسوعةالميلاديعشرأضاسعا

توقفلكنهمرارا،العملهذانقحوقد.بروكهوسموسوعة

بهاحفلتالتيالنازيةالدعايةبسببالانالإصدار.عن

أم(.549-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءاكوضوعاته

موسحوعتهبنشرهردرقامأصسابقتين،االموسوعتينعنوانتحتأ

حتىوالإصدارالتجددفيمستمرةو!أم،853عامإجمب

.الكبرىهردرموسوعةباسمومعروفة،الان

منجملةظهرت.أخرىأوروبيةموسوعات

باللغاتمكتوبةبلدأنهافيالمشهورةالأوروبيةالموسوعات

والموسوعةالإيطاليةالموسوعةمثللشعوبهاالقومية

منوغيرهاأسباسا،الأسبانيةوالموسوعةالكبرىالروسية

وسويسرا.اسمويدفيالموسوعات

متةفيأولاكنداموسوعةصدرتكندا.في

موسوعةوتلتهاأم،389و1ء39عامىبيندجلدات

عامفي(باللاتينيةمكتوبةالكنهانفسهبالعنوأنأ)خرى

علىوتركز،مجلدات01فيهذهوتقع.م91هالم

أعيدوقد.الكنديالقارئبهايهتمالتيالموضوعات

صدرتمجلداتثلاثةفيووضعتالموسوعةهذهرتيب

مأ889عاممنهااخرىطبعةصدرتثم،أم859.عام

.مجلداتأربعة،ي

دوربعضقامت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

الموسوعةمننسخوتوزيعبانتاخأم897عامفيالطباعة

موافقةبدونأي،قانونيةغيربويقةبريتانيكاالبريطانية

الأمريكيةالموسوعةمنالأولىالطبعةأما.الأصليالناشر

عاميبينماالفترةفىمجلدا13فىفظهرتأمريكانا،

هوأمريكىألمانيمحررقامأنبعد،ام833و182ا"

الألمانية،عنمترجمةموادهامعظمباعدادليبر،إرانسيس

العسابعة.طبعتهافيبروكهوسموسوعةعنبالتحديد،

أمريكيةمؤسسةقامت،العشرينالقرنعشرينياتفي11

البريطانيةالموسوعةوتوزيعوطباعةتملكحقوق!شراء

يتانيكا.!

موسوعةأولبنشرالأمريكيونقامأم،119عاموفير

وظ!المجلد.مكتبةموسوعةوهيواحدمجلدفيأمريكية

هوواحدمجلدفيآخرمرجعأم249عامفيلك4ذ

الطبعةصدرتثم.الاساسيةللمعلوماتلنكولنممتبة5

فيأيفا(واحدمجلد)فيكولومبياموسوعةمنالأولى

فىوالثالثة،أم059عامفىالثانيةوالطعةأم،359عام

فظوت،الجديدةكولومبياموسوعةأما.أم639عام

واحدمجلدفيأخرىموسوعةوهناك.أم759عام

عامفينشرتوقد،بيتكلموسوعةهيكذلك

منالأولىالطعةظهرتأم،089عاموفى.م7791

اللأمريكية.الأكاديميةالموسوعة

دائرةمنالأولىالطبعةصدرت.العالميةالمعارفدائرة

وزاد،مجلداتثمانيةفيأم719عامالعالميةالمعارف

العاموفي.ام189عامفيعشرةإلىالمجلداتعدد

نظاميطبقونالعالميةالمعارفدائرةمحرروبدأ،نفسه

منذمشويةمراجعةبرنامجاتبعواكما،المستمرةالتنقيحات

تحليلاستخدامفىبدأوا،أم369عاموفي.ام259عام

مفيدةالموسوعةتكونلكيالدرالمسيةالمقرراتمحتويات

مأ559عامفيبدأواكما،الدراسيةالمستوياتلجميع

.الفصولقاعاتفىالمراجعاستخدامحولالميدانيالبحث

،ام29!عامفيمجلدا13إلىمجلداتهاعددزادوقد

فيمجلدا02إلىثم،أم339عامفيمجلدا91وإلى

مجلداتهاعددوصلأم،719عاموفي.م0691عام

نظامبمساعدةإعدادهتمفهرسمعمجلدا،22إلى

المعارفدائرةأنكما.الحاسوبمنالمعلوماتاسترجاع

باللمس)القراءةبريلبطريقةنشرتموسوعةأولالعالمية

،ام649عاموفي.أم619عامفيوذلك(،للمكفوفين

مشاكلمنيعانونلمنمكبرةأخرىطبعةفيظهرت

يتمأيضاموسوعةأولالعالميةالمعارفودائرةأيضا.بصرية

أجهزةفيتوضع،صوتيةأشرطةعلىمسجلةإنتاجها

إليها،ألاستماعأجلمنبالمسجلات()شبيهةخاصة

الحروفمكبرةفهارسأوبريلبلغةبفهارسومرفقة

المعارفدأئرةوتعد.أم089عامفيوذلك،والطباعة

ومبيعاتوانتشارارواجاالموسوعاتأكثرمناليوم،العالمية

الطبعةصدوروانتشارهارواجهامنوزاد.العالمفي

.أم299عامفيالموسوعةمنالدولية

لتشكلالعربيةإلىالدوليةالطبعةموادمنالكثيرترجم

التيالعالميةالعربيةالموسوعةموادمنالأكبرالقسم

قامتمجلدا،ثلاثينفيأم699هـ،أ641عامصدرت

،بالرياضوالتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسممةبنشرها

سلطانالأميرالملكيالسموصاحبمنورعايةبتمويل

الوزراءمجلسلرئيسالثانيالنائبعبدالعزيزابن

والطيرانالدفاعووزير،السعوديةالعربيةبالمملكة

العربيةالموسوعةإدارةمجلسرئيس،العاموالمفتش

إليهاوأضيفتتعديلاتعليهاأدخلتوقد.العالمية

.وتنقيحاتمواءماتعليهاوأجريتجديدةموضوعات

والمسلمين،العربتراثمعموادهاتتنالسبأنفيهاوروعي
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وزودت،والعقائديةالمعرفيةوأصالتهممجدهمتبرزوأن

اتئفيوقد،الحديثةوالأشمكالالإيضاحوسائلبأحدث

صدرتكما.المعاصرةالتقنيةأساليبأفضلإخراجها

هـ،أ914عامالعالميةالعربيةالموسوعةمنالثانيةالطبعة

الكثيرإليهاأضيفوقد(يديكب!تالتي)وهيم،9991

مراجعةإلىإضافة،المترجمةغيروالمعلوماتالمقالاتمن

أجها.إوالمواءمةوالتحديثالتنقيحمنمزيدبإدخالموادها

الطبعةومقدمةوالتمهيدالمقدمةانظر:المعلوماتمنلمزيد

أ!المية.االعربيةالموسوعةمنالأولالمجلدصدرفيالثانية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجزيرةأهلمحاسر!طالدحيرةا،ال!حا

الإلتماصحاعةفيالأعتىصئاالأد!

الهريدأعقدالالأطظأدب

واهسسلم!!العر!عدا!لوماكتال!،الأعالى

اصقراءةاالأمالطا

دىال!صثاروجر،ليكود

اطعحماللمظيةالتروة

اصعاميةااحرليةاايرسوعةكتا!الحيواد،

صةلدراا

الموضوعصرعا

الموسوعةإعدادكيفية-أ

والأهدافالأعراضا

عةيمولمواحمهور!

الموسوعةحجم-ج

الموسوعةموادترتي!-د

المر!وعةفيالإي!احوسائلهـ

الاستحدامسهولةو

ا!كحمحةاش!ولز

العالميةالعربيةالموسوعةفيموضوعإعدادكيفية-2

المواصفاتوضع-أ

المشاركالكاتباحتيارب

الأولىاالمسودةأوالمحطوطةتحريرح

اطرصوعميالإيضاحيةالوسائلضعرد

المرجعيةالإحالاتتوديرهـ-

سةاسفصاو

للمطبعةداعدل!از

المناسبةالموسوعةتختاركيف-3

العربيةالموسوعاتتاريخ-4

لىالأراالمرحعيةالأعمالا

الحديتةالعرلمجةايرسوعاتب

الغربفيالموسوعاتتاريخ-5

الأولىاالمرحعيةالأعمال

عسرالسالعاغرداإلىعشرأضالتاالقردصحهودب

ل!!.الميلاد

التحرج!عصر-ج

اليوماعربيةاالموصوعات-د

الموسوعة؟تعيمادا

العربيةالإسلاميةالحفمارةألتحتهاالتىالموسوعاتلعضادكر-2

الماضي.فى

المعلوماتومضبوطةللعصرمواكبةالموموعةجعلبم!ش!يص-3

؟باستمرار

؟الانموجودامارالمرحعيعملأقدمما-4

مهمة؟وترلويةتعلي!يةأداذاطوسوعهتعدلمادا-د

الموسوعة.تقويمضوئهافييم!ساتالمقاطسعصراد!ص-6

؟الموموعاتموادتريبفيا!تسعارإسئيسيادالادالأسلواما7

؟الرسوعاتأباعليه!يصلقأص-8

استخدامع!القارئالموسعاصتحاملااعهرسايساعدكيص

ا!وسوعة؟

عربيمشروعالعالميةالعربيةالموسوعة

الأميرالملكيالسموصاحبمنوتمويلبمبادرةسعودي

الثانيالنائب،اللهحفظهسعود،آلالعزيزعبدبنسلطان

ووزير،السعوديةالعربيةالمملكةشيا!زراءامجلمص!شئيس

إدارةمجلعم!رئيس،العاموالمفتشالصيرانواأطفاعا

عائداتمنيخصهما-اللهيحفظه-وهبوقد.الوسوعة

سعودآلعبدالعزيزبنسلطانلمؤسسةالماليةالمشروع

الخيرية.

التربويةوالامششاراتللترجمةالشويخاتمكتببدأ

-الرياضمقرهاخاصةسعوديةعرليةمؤسسةوهى-

المشروعتنفيذبدأ!شتين.استمرتالتيالمشروعبدراسة

بعد،ام7311/299الموافقهـ،ا3119/214فيعمليا

عبدبنسلطانالأميرالملكيالسموصاحبتبنىأن

،للمشروعالممولوأصبحوأيدها،المشروعفكرةالعزيز

وتوجيهاتهإشرافهتحتالواقعحيزإلىومخرجه،وراعيه

المشروععلىوتعمل.الإدارةلمجلسرئيسابوصفهالمباشرة

الموسوعةأعمالمؤسسةمظلةتحتأرئمؤسساتالان

والتوزيع.للنشر

إلىالعربيةالمكتبةحاجةالفكرةمنطلقاتأحدكان

عامةشاملةعربيةموسوعةوحودوعدمالعم!!،هذامشل

.الكبرىالأجنبيةالموسوعاتغرارعلىمعاصرة

النسخةترجمةعلىالمشروعدراسةركزتوقد

عامصدرتالتيالعالميةالمعارفدائرةمنالدولية

التصرفمعالنسخةهذهترجمةاختياروجاء.أم299

تغطيةأنمنها:وألحمباباعتباراتلجملةموادهافي

متوازنةشبهالأساسيةالعالميةالموضوعاتلمعظمالموسوعة

والمرجعيةالدراسيةالاحتياجاتمنكثيراوتلبي،وشاملة

الاختياروقعوقد.المراحلمختلففيالعامالتعليملطلبة

فىالموجودةالعامةوالمعرفيةالعلميةبالموادالاستعانةعلى
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نسبيا،،موضوعيةأكثرالموسوعةهذهلكون،الموسوعةدذه5

.ال!خرىالأجنبيةالموسوعاتهـكأ

وهيللأصلالناشرةالجهةمعالأمرتنسيقتموقد

بتصرفالترجمةتتمبأن3140!ه!.؟ول،!؟554!بوكورلد،

عربيةموضوعاتوكتابة،والإضافة،الحذف:علىبضتمل

وتنقيحها،،المترجمةالموادومواءمة،جديدةاسلامية،

وجمهوروالإسلاميةالعربيةالقضايايخدمبما،تصويبها،

والتنقيحالمواءمةأعمالوتركز.العربيةباللغةالناطقينالقراء

وأبالحذفوالصورالنصوصفيالتصرفعمليات.كللى

وأالتحديثأوالكتابةإعادةأو،التصويبأوالإضافة

ممتازةعربيةموسوعةإخراجأجلمنالمقالاتبعض!طويل

والإسلامية.العربيةاضقافةاتخدم،متوازنة،

)المترجمةالموسوعةموادودقةوسلامةضبطفىروعى

منمنتقاةصفوةعلىمراتعدةتعرضأن(،المكتوبة

مجالفيكل،المتخصصينالعربيةالجامعاتأساتذة

ومواءمةالعلميةالمصداقيةتحقيقأجلمنوذلك،!خصصه

المتخصمصين،نظروجهةمنوالإسلاميةالعربيةللثقافةالمواد

بماتعريئاأوترجمة،المصطلحاتوتوحيدضبطأجلمنأ

كما.الخصوصهذافيالبحثيةالمجهوداتمإخرإشمشى

!!ك،إلىبالإضما!ؤ،الموسوعةهذهعلىس!أن)-وعى

وعلميةثقافيةومراجعةتدقيقوفريقوتحرير،ضبط-جهاز

هذأاختيارتموقدبرناممفصل.ضمن،وفنيةلغويةا

الففاتبعضمعأيضاالجامعةأساتذةبينمنالفريق

منعدداضمكبيرفنيجهازإلىبالإضافةهذا.الأخرى

الأشمكالومواءمةالحاسوبوتقنيةالطباعةفنون.خبراء

والإخراجوفرزهاالألوأنودمجوالصورالإيضاحاتأ

عربيةموسوعةللإنتاخاللازمةالفنيةالتقنياتوجميعالفني

العربيالصعيدعلىوحجمهانوعهامنالاولىهيشكلالمية

فىوالتمهيدالمقدمةانظر:التفاصيلمنلمزيدالمعاصر.

المو!موعة.هذهمنالأولالمجلد،!حدر

الموسوعةمنالثانيةالطبعةصدرت.الثانيةالطبعة

العربيةالمومموعةمشروعضمنام999هـ،أ914-عام

معارفهاقاعدةبتوسيعالموسوعةلتطويرالمستمرأحالميةا

وتيسير،والمعلوماتالمعارفتلكوبقحديثمعلوماتها،أ

النحوعلىذلكتفعلأنحرصتوقد.للقارئأصولها

ناحية،منالإسلاميةالعربيةشخصيتهايعمقالذي

مقال!تفتضمنت،أخرىناحيةمنالعالمحطبعدهايؤكدأ

مقالاتوترجمتتقريبا،مقالة045بلغتدءلفة

وتنقيحهاالأولىالطعةموادمراجعةمع،أخرى

انظر:.والإضافةبالحذفمواءمتهاوزيادةتحديثهاأ

الثانية.الطبعةالقدمة

الموسوعة.:أيضئاانظر

سيسيا.(م5491-881)3بنيتو،موسوليني

تقريبا.عاما12إيطالياوحكمالفاشيةالحركةأس!إيطالي

بدلأولكنه،كبرىإمبراطوريةإيطاليامنيجعلأنحاول

اتخذتحتلها.الأخرىالدولجيوشترك،ذلكعن

البطالةنسبةمنوخفضالقائد.الدوتشىا!عمموسوليني

الحديدية.السككخدماتمنوحسنإيطاليافي

فورلىبمقاطعةدوفيافيموسولينيولد.الباكرةحياته

فيالمعلمينتدريبمدرسةفىوتخرجإيطاليا،شماليفي

ابتدائية.بمدرسةالتدريسفيقصيرةلفترةوعمل،فورلي

ولكنسويسرا.فىعاملاأصبح،أم209عاموفي

يممشاكلفييقعكانالأحيانأغلبفىمومموليني

عامإيطالياإلىوعادوالشجار.التشردبسببالشرطة

وأصبح.منهالمطلوبةالعسكريةالخدمةفترةلأداءأم409

.أم809و7091عاميبينمدرسا

في،ترنتإلىموسولينيذهب،أم909عاموفى

لدىهنالكوعملحاليا(إيطاليافي)ترنتو،النمسا

عنأبعدوقد.أدبيةمقالاتعدةوكتب،اشتراكيةصحيفة

للمطالبةالعلنيةلمساندتهالنمساويللتاجالتابعةالبلاد

صحيفةأصدرإيطالياإلىعودتهوبمجرد.بترنتالإيطالية

أفانتي،لتحريررئيساأصبعثم،فورليفياشتراكية

.ام219عامإيطاليا،فيالرئيسيةالاشتراكيةالصحيفة

مولممولينيأثار،الأولىالعالميةالحربنشبتوعندما

دخولعلىإيطاليالحثهالاشتراكىالحزبقادةغضب

الحزبمنطردلذلكونتيجةألمانيا،ضدالحرب

صحيفتهأنشأالفوروعلى.ام419عامالاشمتراكي

محاولأعنيفةافتتاحياتوكتب،الإيطاليالشعبالخاصة

.الحربإلىإيطاليادفع

-!!لملم

البارز،والفكاليد،قبضة.التمثيليةالأوفماعاستخدمموسولينيبنيتو

اكتحس!وقد.الناريةخل!منجرءاكلهاكانتالمسرحيةوالحركات

الإيطاليين.ملاي!تتأييد
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الجيعقفيانخرطبالفعلالحربأجاإيطادخلتوعندما

.أم617عامجرخأنإلىأم!51عامبهوخدم

موسوكيميأنشأ،أم19!عامشي.الفاشىالدكتاتور

وكان.الفاشيةسميت!ميالمميةجماعةأولميلانوفي

الا!شنجادمنهقصدمتشدداوطنياالبدءفيبرنامجها

علىالإيطالياأصشعباموسولينيوحث.القدامىبالمحاربين

برنامجاصاعبعد،وفيما.القديمةروماأمجادبناح!إعادة

عااوفي.جانبهإلىالإيطاليينالعقاراتملاكلكعسب

فكتورالملكأجبرتبدرجةالفاشيحزبهقوي،أم229

مة.الح!صرئاسةلتوليموسولييدعوةإلىأصالثاإيمانويل

ستاتوري،أسدامهكفاأت!صينفيموسوكينيبدأماو!رعان

أ!فاشي،االحز!عداماأححسيامميةاالأحزابحافة5شألغى

اكشرطةوا!همحفواأ!كشاعاتاعلىقبضتهوأحكم

إيطاليا.فيوالمدارس

جيوشغزتأم،369وأم359عاميفي

الإيطاليوناممتخدمحيثوهزمتها.أثيوبياموسوليني

جيشعلىأطسيطرةوالطائراتوالدباباتالاليةالمدافع

الأسمانيةاالأهليةاالحربنشبتوعندما.الضعيفأثيوبيا

نأألمالياررحاهتلروأدوأفموسولينيقررأم،369عام

شران!ص.فرانسيسكوالجنرالالمتمردالقائدمعايساندا

أسبانيا.فىلتحاربجيوشهمافأرسلا

عامشرنساأطانياأهزمتأنبعد.الثانيةالعالميةالحرب

وغزاالتانيةالعالميةالحربموسولييدحل،أم014

نأإلافرنسا،استسلمتقليلةبأياموبعدهافرنسا.جنوبي

.مكانك!!فيليةالإيماأالجيوشعلىتتوالىظلتالنحبات

أجونان،واإفريقيا،فيالهزائ!اموسولينيجيوشلاقتفقد

الفاشستمجلسعليهوانقلبلفسها.إيطاليافيوأخيرا

نأإلا.السجنوأودعلهفاطيحأم439عامالأعلىا

حينئذمولممولينيوأصبح،أنقذوهالألمانالمظلي!تالجنود

إيطاليا.شماليفياسميةلحكومةرئيسا

الألمانيةالقواتانهارتأم،459عامربيعفي.وفاته

كلاراعشيقتهمعموسولينيوهربإيطاليا.شماليفي

الإيطاليةاكسريةالشرطةواكتشفتهم.أتباعهوبعضبتاسي

ذأسكلعدوبتاسيموسولينيوأعدمكومو،بحيرةعخد

فيالكعبينمنجسداهماوعلقباشرصاص.رميابقلي!!

ميلانو.

إيطاليا.؟الفاشيةأيضا:انظر

أم(.9ء-18)882دوجلاسالسير،موسون

قام.الجنوبيالقطبلمنطقةومكتشف،أ!حتراليجيولوجي

الجنوبي.القطبلمنطقةامعتكشافيةرحلاتبثلاثموسون

إلىاكبريطانيةالحكوماتمختلفقادتالرحلاتوهذه

بعتاتلأت!ا!،أسترالىوحيحيوموسوندوجلاسالسير

الحنولى.ا!ط!اممطقةإلىاست!صتسا!ية

واسعةبمساطهتمبدئياأسةالمطها

وفي.أنتاركتيكاقارةمن

القرنمنأضلاثيمياتا

منحتالميلاديأحشرينا

منجزءاأجاأممترابريطانيا

الانيشك!أنتاركتي!!ا،قارة

اعترافامنها،الأمشرافياالجزء

مو!وندوجلالرالسير.لمو!عونالمتميزأحملبا

شيموسونولد

يوركشايرفيبرادفورد

ثم،سنوات4وعمرهأسترالياإلىوالديهرافة!آلإنجلترا،

سيدنى.حامعةفيدراستهأكمل

.بردةأبوانظر:.موسىأبياين

أنوأعتلاثةويوجدالجلد،شعروح!قلقطعآلةاووسى

الموسى2المأمونةالموسى-أالموسياتمنرئيسية

الكهربائية.الموسى3-أ!احداالحدذاتالمستقيمة

بماسكمحميةنصلأوشفراتلها.المأمونةالموسى

منويجعليغطيها،والما!ك.المعدنأوالبلامستيكمن

أثناءفينفسهيجرحأنالموسىيستعملمنعلىالصعب

تكونوقد،حدانأوواحدحدللشفرةيكونوقد.الحلاقة

وأالبلاتينمنوطرفاهايصدأ،لاالذيأصفولاذامنأصثمفرةا

غيرالشفرةتصمبحأنوبعدحدتها،مدةلتطولال!صوم

المو!عياتوبعض.جديدةأخرىبهاتستبدلحادة

منهماواحدةكل،للتبديلقابلتانشعفرتانفيهاتستخدم

المأمونةالموسياتمننوعوهناك.الأخرىفوقمركبة

11 كا!!صص3لاس-!!!ي---كا0319ح!حي!ع-6هـثبه!ص!ا

لأصلأ!7ىاليعضالملخض

\

ثا*3*2+696-----هؤلازلإلي

لأ"6ش-أ/ا!!و

ثلألأ**6/لمكا9أ\

ء.سص!صص-------حي

لما!؟/6لأ6جبه!يمآلالاعدلأ-أغألأ311

!ح21911إ-ح!13\**-برحرر

-ا---*لا*//ص/ماكوورلىص

الع!الغلآالا بر039-أ!/حمرص!حياكا،*!/!أاصح!

لم؟ح!ضءقا،المعلطبسىالقطب!!لم-كا1
الحنولم-!

!حح!ثالملو-!-.راط"111

إهـ/9ي!3ا!الح!وبىانهارا!!نوبه!كلاحفماا
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وترمى،شفراتفيهايركبأندونللامشعما!-جاهزة

مكلفة.غيروهي،حادةغيرتصبح-حين

خاصةشفرةلها.الواحدالحدذاتالمستقيمةالموسى

قليلامقوسوظهر،سما.إلى8منطولهاالفولاذهـن

الشفرةتلكوتثبتمنها.الحادالطرفنحوبانحدار"ليل

منمكونالمعدنأوالعظمأوالعاجمنمقبضفى:دسمار

عدمحالةفيالمقبضفيوتدخلالشفرةوتطوىؤطعتين.

وكانت.العاديةالجيبمديةشكلمتخذة،الاستعمال

بمدينةالماضيفيتصنع-النوعهذامن-الشفراتأحسن

منعديدةأماكنفيتصسئالانوأصبحتبإنجلترا،!ضفيلد

شعفيلد.تصئفيكانتالتيالشفراتتماثلوهي.امعالم

طويلة،لمدةالواحدالحدذاتالمستقيمةالموسىتستعملأ

الذيكانإذاكثيراوتعم!!حادةوتظلبها،اعتنيإذا

قبلالخاصالجلدمنبقطعةبتنظيفهايقومليستعملها

حافتهاتجعلالموسىهذهاستخداموكثرةاستخدامها.

منبقطعةالحافةهذهتشحذأنينبغىلذا.حدةأقلالحادة

باستمرار.الخاصالجلد

نطاقعلىالناسيستخدمها.الكهربائيةالموسى

صغير.كهربائيبمولدتعملصغيرةالاتوهياسئ.،

وأالشعرفيقصالجلدعلىالقاطعالعلويجزؤهايمرر،

كثرةمنحادعيرالقا!العلويالجزءيصبحوقد.ليزيله

.كماشحذهأواستبدالهيمكنالحالةهذهوفيالاسشخدام،

أنواعمختلفمعليتناسبالالةمنالجزءهذاضبطبخكن

لتلكإضافيةأجزاءتركيبيمكنهمالناسوبعضالشعر.

الجانبيةالأجزاءإلىوالوصولالطويلالشعرلتهذيبالالة

منألواعثلاثةالماسليستخدم

الحدذاتالموسى.المو!ميات

الحلاقونويستخدمهاالواحد

تستحدمأدويح!(.يمين)أعلاه

واللوسىالحروح.لتحاشيرحرص

شفراتلهايسار()أعلاهالمأمونة

بسهولة.استخدامهاويم!سحمية5

يسار()أسفلالكهربائية،الموسى

والسماء.الرجالمنالكثير،يمضلها

و!ء!ئن4

؟!مميلآط!!ه!

مجهبم-صص

العلويةالأجزأءتلكتنظفأنوينبغى.الذقنأوالرأسمن

للآخر.حينمنالقاطعة

ورسولإسرائيلبنيأنبياءأحدالسلامعلد4موسى

كما-هووليسعمرانبنموسىواسمه.خاصةإليهمالله

بينهمافالفرق،عمرانبنتمريمأخا-الناسبعضيعتقد

وقومهفرعونإلىوتعالىتباركالحقأرسله.السنينمئات

الأنبياءأحدوهوفيها.وأفسدواالأرضفيعلواالذين

عليهوموسى.الكريمالقرآنفيكثيراذكرهموردالذين

مواضعفيسيرتهمالقرآنفصلالذينالأنبياءمناسملام

اللهقولمنهابموالسريعةالموجزةالمراتإلىبالإضافةعديدة

وكانمخلصاكانإنهموسىالكتا!فيواذكر):تعالى

-":نجياوقربناهالايمنالطورجانبمنوناديناه-إ:نبيارسولا

.53-15:مريمنبيا!هارونأخاهرحمتنامنلهووهبنا

فاستضعفشيعارعيتهوجعل،الأرضفيفرعونعلا

،يعقوباللهنبيسلالةمنإسرائيلبنووهم،منهمطائفة

هذأعلىلهالدا!وكان.الأرضأهلخيارذاكإذوكانوا

المأثوربينهمفيمايتدارسونكانوأإسرائيلبنيأنالصنيع

غلامذريتهمنمميخرجأنهمن،السلامعليهإبراهيمعن

أبناءبقتلذلكعندفأمر.يديهعلىمصرملكهلاكيكون

.الغلامهذاظهورمنحذراإسرائيلبني

جندعيونعنأمهخبأته،السلامعليهمومىولدولما

نأتعالىاللهإليهافأوحىأمرهاافتضاحخافتثم،فرعون

اليم.فيوتلقيهفيهوتضعه،الصندوقيشبهمالهتصنع

.بخبرهوتأتيهاتتئأثرهأنبأختهوناطتذلكففعلت

المرسلين.منوجاعلهإليها،رادهأنهأعلمهاقداللهوكان

داروأدخلالتقطأنهعلمتحتىتراقبهأختهتزلفلم

عليهااللهفألقى،عليهوقعتفرعونزوجةعينوأن،فرعون

منتدبيروهذا.ولفرعونلهاعينقرةليكونفأبقته،محبته

فزهدله،مرضعةلتكونإليهامميعودلأنهوأمهلموسىال!ه

إحداهن.ثديعلىيقبلفلم،المراضعفيمومىالله

،أخبارهوتتبعأثرهتقصبأنمكلفةأختهكانتولما

منالرضاعةعنتمامامعرضمومىأخاهاأنرأت

امرأةلهماتدعوأنفرعونآلعلىفعرضت،المرضعات

طلبها،فيفبعثوها.الأممقاملهوتقوم،ترضعهعبرانية

بموسىإليهافألقوأثديها،علىموسىفأقبل،بأمهفجاءت

أتترضاعتهأتمتأنوبعد.موصحنايتهموهولترضعه

علىتربيتهالفرعونيالبلاطليتولىفرعونبيتإلىبه

تباركاللهمرادوليتحققالعهد،ذلكفيالملوكأبناءطريقة

موسىأمإلىوأوحينا)قائلا:موسىلاموعدهفيوتعالى

ولاتخافيولااليمفيفألقلهعليهخفتفإذاأرضعيهأن

.7:القصص"!المرسلينمنوجاعلوهإليكرادوهإناتحزني
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وافرالبأسقويوكان.فرعونبيتفيموسىشب

.لقوةا

متجفامصريغادرأنأخيراالسلامعليهموسىاضطر

فرعود.قوممنللنجاةطلباوالحجاز،الشامبين،مدينإلى

اترهأرزيا(الله)فيشعيببابنةتزوجرحلتهوأثناء

فيسنينوأقام،أصهوحبهوقوتهوخلقهلأمانتهابنتيهلإحدى

بأهلهيسيرح!انوبينمامصر.إلىالعودةأرادث!ا،مدينأهل

مننارارأىثم،باردةمظلمةأجلةفىالطريقضلوغنمه

صوتاسمعبلأحداعندهايجدلممنهااقتربولمابعيد،

وراركالح!لهوأقام.العالمينرباللهأناإنيموسيايئد،:

إلىعصاهتحويلمعجزةفكانت،عينيهأمامبرهانينوتعالى

غيرمنبيضاءجيبهمنيدهإخراجوكدلك،تسعىحية

إلىزتعالىتباركاللهمنللعادةحارقانبرهانانوهماسوء،

إلىويدعوه،فرعونإلىيذهبأندعاهثم،وملئهفرعون

حسنرقومهمعوالعدا!الرشادوإنى،إسرائيلبنيأسرفك

الأحداالوأحددلهعبادةإلىأيضاودعوته،المعاملة

اللهمنحهمااللذينالمعجزينالبرهانينذلكفيمستخدما

الجبل.فوقموسى

هذافيمعهيشركأنربهفدعاالموقفموسىتهيب

رسالةوبلغاهفرعونفأتيا.لهفاستجابهارونأخاهالأمر

مارغمكيهمفىوتمادواأبوا،وأشياعهفرعونلكن.ربه

فرعونواستمر.بالغةوحججمعجزاتمنموسىلهماقدم

إسراثيل.ببنيوالإهانةالأذىضروبإيقاعفيوقومه

بنيوبإطلاقباللهبالإيمانللوعودنكثهمافيقومهوا!شمر

وايلأنفسال!موالفيبنقصاللهفأخذه!ا،إسرائيل

المقدسةالأرضإلىبقومهموسىسارولما.الثمراتو

خ!يحعلىالأحمرالبحرساحلووصلفلسط!ت()أرض

موسىقومفأيقنوجندهفرعونأدركهم،السويس

وعبره،أمامهمالبحرانفلقعندمانجاهماللهلكن.بالهلاك

وأغرقهم.فرعونقومعلىانطبقبينما،إسرائيلبنو

أصشمسوا!حيناء،جزيرةشبهسهولموسىقومعبرولما

يتفيأونشحجرولاالحرتقيهممساكنولاشعديدةفيها

فساقربهفدعاالعناءمنيلقونماموسىإلىشكوا،ظلاله

أ!ماللهأرس!!زادهمنفدلماأنه!اكما.الغمامإليهمالله

ذلكوشكواماءيجدوالمولما.والسلوىالمنتحملالرياح

فانبجعستبعصاهالحجريضربأناللهأمره،موسىإلى

يتبعونهمنهاجإلىاحتاجواإنهمثبمعينا.عشرةاثنتامنه

وإلىيهتدونبهكتاباربهموسىفسال،إليهيركنونوشرع

الجبلإلىيصعدأنموسىاللهفأوصى.يرجعونحكقه

اللهأعطاه،أربعينأتمهاإذاحتىليلةثلاثينفيهويمكث

إسرائيلبنوبهايأخذالتيالوصايافيهاكتبتألواحا

بعدهما.منيتعاقبومنأنفسهم

بنيعلىخليفتهي!ضنأنهارونأخاهموسىأمر

وشؤونهم.مصالحهمفيللن!غيابهفترةخلالإسرائيل

طلبموسىلكنربه،فكلمهسيساء،طورإلىموسىولممار

لاعطماشعيئاطلبإنماأنهيعلمهأناللهفأراد.رؤيته

موسىوخردكا،فصارأطجبلاللهفتجلى،الجبالتتح!له

بأنهتعالىاللهخاطبهغشيتهمنأفاقأنوبعدصعقا.

يوحيوأنه(،التوراة)أسفاربرسالاتهالناسعلىاصطفاه

ماوكان.إياهيبلغهأنيريدماوبإسماعهبلولحماطةبلاإليه

يهمشىءلكلوتفصيلاوأحكامامواعظالألواحفىكتب

إسرائيل.بني

،بالإيمانراضيةإممرائيلبنيأكثرنفوستكنولم

فيهتحركت،السامرياسمهفيهمماكررجلقامولذلك

الشهرعنتزيدمدةموسىغياببعدأصفسادواالشرنزوة

وانتهزالطور،جبلعندربهلملاقاةعنهمأخيابهحددهأ!ديا

هذاأنمدعياخوارلهبعجلوجاءه!اذأ!كأسسامريا

بهذاإسرائيلبنوفتنوقد.موسىوإلهإلههماهوأسحلا

عنردهمفيموسىأخو!ارونيفبولم،وعبدوهالعجل

غيهم.

الشامبلادمنالمقدسةالأرضمنإسرائيلبنوقرب

نأالخليلإبراهيماللهوعدالتيالميعادأرض-فلسطينوهي

قومإسرائيلبنيلكن.ذريتهمنللصالح!تملكايجعلها

علىقوةلهمتكنفلم،الفراعنةأرضفيالذلألفوا

لأمريذهبواأنيشاءواولم،الأرضتلكإلىأصدخوأ!ا

لنوإنهم،جبارينقومافيهاإنلمو!ىوقالوا،ربهم

إسرائيلبنيأمرموسىفشكافيها.أهلهاماداميدخلوها

بسببعليهممحرمةالأرضتلكبأناللهفأخبره،اللهإلى

سنة.أربعينالأرضفيسيتيهونوأنهم،وجبنهمتخاذلهم

منخروجهمعهدمنالبريةفيإسرائيللنيبقاءفكان

أريحاوملكواالأردننهروعبروا،موسىماتأنإلىمصر

سنة.أربعينالأردنغربالأرضمنيتبعهاوما

طويلكفاخبعدموسىحياةتنتهيأناللهشاءثم

إصرأئيلبنيومعحينا،وقومهفرعونمعمتواصلوجهاد

التيه.زمنفيفدفن،أخرىأحيانا

-؟هـ،925؟)اللهعبدأبو،موسىابن

عالم.عبداللهأبوشاكر،بنموسىبنمحمدم(.873

الذينالثلاثةالأخوةأحدوهو،والنجوموالح!صمةبالهندسة

وهمالميكانيكا،فىموسىبنيحيلإليهمتنسب

مقربينوكانوا،والحسنأحمدأخويهواسمبها.مشهورون

ماحلفىإليهميرجعكان،العباسيالمأمونالخليفةمن

همملهموكانتالحكماء،متقدميآراءمنفهمهيعسر

وأجهدوا،الأوائلوكتبالقديمةالعلومتحصيلفيعالية
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غريبة،كلعلىيشتملكتائاووضعواشأنها،فينفسهم

المنجم.شاكربنموسىلبنىالحيلكتابوهو

والمسلمين.العربعندالعلومأيضا:انظر

-206هـ،44هـ-ق)21الأشعريموسىأبو

صحابي،الأشعريسليمبنقيسبنعبداللهم(.665

علينزاعفى-الحكمينأحدورع،تقيفاغوقائدجليل

.العاصبنعمرومع-ومعاوية

عنه،سماعهبمجردالإسعلامدخل،اليمنمنأصله

قومهيدعوأخرىمرةاليمنإلىعادثممكةإلىورحل

مرةورحلجبل،بنمعاذومعهالإسلامإلىويرشدهم

وخمسونبضعومعهخيبرفتحبعدكل!ل!الرسولإلىأخرى

اليمن.أهلمن

والقضاءالإفتاءفيبارعاعالمافقيهاموسىأبوكان

وأبو،وعليعمر،:أربعةالأمةهذهقضاة:قيلحتى

المسلمينبينطيبةمكانةذاوكان،ثابتبنوزيد،موسى

ضدالحربفيشارك.الصحابةمنحدأبعدإلىمحبوبا

تسترموقعةأبطالمنوكان،أصبهانأهلوقاتلالفرس

حسنصوتصاحبكان.هرمزأنوقائدهمالفرسضد

مزماراموسىأبوأوتىالقدوو-*اللهرسولعنهقالحتى

وفي،البصرةتولىعمرخلافةوفيداود(.مزاميرمن

التيالفتنةأعتزلأهلها.منبطلبالكوفةتولىعثمانعهد

بينالحكمينأحدليكونفاختيرومعاويةعليبينوقعت

استغلأنإلاالعاصبنعمروذكاءمنكانفما،المسلمين

نأبعدمعاويةتثبيتوأعلنعلياخلعالذيموسىأبىطيبة

للأمةالأمرلتركتمهيداومعاويةعليخلععلىسرااتفقا

.الشورىبمبدأتشاءمنهىلتختار

عنهما.أدلهرضيمعاويةعهدفىالكوفةفيتوفي

موقعة.،صفينانظر:

أكام.أوفوليمانظر:.أكامموسى

م(.758-؟أهـ،4-أ؟)عقبةبنموسى

من،الأسدياعياشأبيبنعقبةبنموسىمحمدأبو

الزهريالإمامبعدالنبويةالسيرةفيألف.السيرةكتاب

المطلبيإسحاقبنومحمدهـ(أ54)تراشدبنوطعمة

اهـ(.5ا)ت

الإمامأثنى.الفنهذافيالمتخصصينالثقاتمنكان

"وأماهـ(:748)تالذهبيعنهاوقال.مغازيهعلىمالك

بالكبير،ليسمجلدفيفهيعقبةبنموسىمغازي

مختصرةلكنهاجيد،ومرسل،صحيحوغالبهاسمعناها،

لهروىوقد".وتتمةوبيانزيادةإلىتحتاج

وغيرهم.-الستةالكتبأصحاب-الجماعة

لهسمحمنظممنهجيتاريخيبفكرعقبةابنتميز

الراشدينالخلفاءوأخبارالرسولمغازييبحثوهو-

الصحابةبأ!سماءو!!وائمفييفكرأن-والأمويين

العقبةبيعةفىالمشاركينأو،الحبشةإلىالمهاجرين

زمنىتسلسلفيالتاريخيةمادتهيضعوأن.وغيرهم

التاريخي.التدوينتطورفيمهمةخطوةوهي،حولى

قطعةجمع.لدقتهكبيرااهتماماالمغازيفيكتابهلقي

(أمهـ،978387)تالدمشقىشهبةقاضىابنمنه

وقد.منهبقطعالإصابةكتابهفيحجرابنواحتفظ

اختصارفىالدررفىعبدالبرابنذلكقبلاختصرها

فيالكثيرالناسسيدابنمنهاواقتبسوالسير.المغازي

وغيرهم.كثيروابنوالطريسعدوابنالأثرعيونكتابه

،التبريزيان!:.التبريريمحمدبنموسى

محمد.بنموسى

موسى.،ميمونابنانظر:.ميمونبنموسى

م(.715-064هـ،79-)91نصيرفيموسى

بالولاءبماللخميزيدبنعبدالرحمنبننصيربنموسى

الأندلس.فابخعبدالرحمنأبو،أميةلبنيولاؤه:وقيل

أصله.الامويةالدولةعهدفىمسلمعربيوفاغممياسي

حرسعلىنصيرأبوهكانبالحجاز.القرىواديمن

قوةبيتفىوترعرع،دمشقفيموسىونشأ.معاوية

بهافقامعمرهمقتبلفيعديدةأعمالآوولي،وبأس

بنجا!.

بهاوبنىقبرصفغزا،لمعاويةالبحرغزوولي.أعماله

علىفكان،الأعمالأ!موولي،مروأنبنيخدمحصونا.

ولايةفيإفريقيةوغزا،الحجاجعهدفيالبصرةخراج

بنالوليدإلىالخلافةالتولما.مروانبنعبدالعزير

المغربمنوهـاءهاوماالشماليةإفريقيةولاه،عبدالملك

ومروانعبداللهابنيهووجه،القيروانفيفأقامهـ،88سنة

مولاهواستعملالبربر.منالبلادبأطرافمنلهفأخضعا

وأسلمفتحهاقدوكان،طنجةعلىالليثيزيادبنطارق

منبقوةطارقفزحفأوروبا،شواطىءبغزووأمرهأهلها،

جبلهـ،29سنةفاحتل،طنجةحاميةمنوالعربالبربر

مقدمةوصد،طارقجبلذلكبعدسمىالذيكلبي

بهزيمةلذريقالملكوعلمتدمير.بقيادةوكانواالأسبانبيئ،

الرومانيين،والاصمبانيينالقوطمنجيشافحشدتدمير،

واديضفافعلىطارقاوقابلألفا،أربعينعددهيناهز

وانتهت،أيامثمانيةالمعركةفدامتشريشبقربلكة

،كانبماموسىإلىطارقوكتب.طارقبيدلذريقبمقتل
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يلحقحتىم!!انهيتجاوزلابأنيأمرهموسىإليهفكتب

للأمسبانيينتتاحأنمنخوفا،بأمرهطارقيعبأولم.به

أقسامثلاثةجيشهوقسم،شتاتهمبهايجمعونفرصة

أسابئكللىفىقوادهفاستولىالبلاد،احتلالوواصل

مملحةدارطليطلةبنفسهواحتل،وقرطبةومالقةإستجة

عبدالله،ولدهالقيروانعلىموسىوامحتخلفالقوط

العربوجوهمنألفاعشرثمانيةفيالأندلسنحووأقبل

لمشةرمضانفيأسبانيافدخلالبربر،وعرفاءوالموالي

فاحتل،طارتلحملكهالذيغيرطريقاسالكاهـ،39

واديوأحجيراالواديبينالمدنمنوعدداوأشبيلياقرمونة

حصينة،وكانتماردةمدينةأمامإلايتوقفولم،أنس

عليها.استولىثمحصارها،فيرجالهمنكثيراوفقد

عنفهبطارقالتقىولما.طليطلةبلغأنإلىالسيروتابع

شرقيلإخضاعوجههثممعه،ومسيرهأمرهمخالفتهعلى

سرقسطهة،أمامواجتمعامغربا،هووزحف،الجزيرةشبه

فافتئطارقوتقدمشهرا.حصارهابعدعليهافاممتوليا

جيولقحانتبينماوغيرها،ودانيةوبلنسيةبرشملونة

تموه!صذاوغربها.الجزيرةثمبهقلبفيتتوغلموسى

حبالوسفوحطارقجبلب!تماافتتاحوطارقلموسى

مشروعفىيف!صموسىوجعل.سنةمنأقلفيالجرانس

بحيث،القسطنطنيةطريقمنالمضرقيأتيأنهوعطم،

شواطئطريقعنسورياإلىيعودركلهاأوروبايكتسح

الوليدالخليفةهذاعزمهخبريصلكادفماالالممود،البحر

عواقبوخا!الجيشعلىقلقحتىعبدالملكبن

دمشق.إلىبالعودةيأمرهمومىإلىفحتب،الإيغال

قرطبةعلىعبدالعزيزابنهفاممتخلفالأمر،موسيوأطاع

إلىووصل.معهطارقاواستصحبالاند!(،إمارة)دار

إفريقية،علىعبداللهابنهفولىهـ،59سنةالقيروان

مصرفدخل،الغنائممنلهاجتمعبماالمشرتإلىووصل

سمماهيئةفي،وأولادهمالملوكمنوعشرونمائةومعه

دمشق.إلىالسيروواصلبمثلها،

أشرفحتىالداءعليهوثقلمرضقدالوليدكان

موسىإلىالملكعبدبنسليمانفأرسل،الموتعلى

الوليد،يموتحتىدمشقدخولفيبالتريثيأمره

ا!متقبالفخرلهفيكونالخلافةمقاليدهوويتولى

الظافر.الموكب

خنت:فقالعبدالملكبنسليمانكتابموسىوقرأ

ولاتأخرتولاتربصتلاوالله!وفيتوماوغدرتوالله

أتخلف!لمحياوافيتهفإن.بمسيريأسيرولكنيتعجلت

دمشقموسىودخل.اللهإلىشأمرهمنيتهعجلتوإنعنه،

وفادته،الوليدفأحسن،موتهمرضفيوالوليدهـ،69سنة

أياما.إلايلبثلمأنهغير

فحقد،عبدالملكبنسليمانواستخلفالوليد،وتوفي

المهلبوتدخل،الغضبسحابةومضت.أهانهوقيلعليه

عبدالملك،بنسليمانأررى-يزيدوابنه-صفرةأبيابن

منوقربهموسىعنفعفى،استرضاؤهلهماتمحتى

مجلسه.

أبايا:وسأله،موسىعنديوماالمهلببنيزيدسهر

أجاب؟بيتكوأهلمواليكمنتعتدكمفي!عبدالرحمن

موسى:فأجابألفا؟يكونونيزيد:فقالكثير.في:موسى

ماعلىوأنتيزيد:لهفقال.النفسمنق!عإلىوألفاأغاأو

قرارفيأقمتأفلا؟التهلكةإلىبيدكأغيتوأ،:صفت

اردتلولم!والله:موسىلهفقال.سلطانكوموضععزك

ورسوله،اللهآثرتولكنيطرفا،أطرافيمننالوالماذلك

القائدهوذلك"!.والجماعةالطاعةعنالخروجنرولم

نكبولاجمع،لهفضولاقط،رايةلههزمتماالذي

علىشارفحتىالأرب!ناقتحممنذنكبةالمسلمونمعه

تقيا.كريماعاقلاشسجاغاكانأغدأخمانين،ا

التيالبلادفىنصيربنموسىسياسةكانت.سياسته

وإبقاءلاهلها،الدينيةالحريةإطلاقعلىقائمةفتحها،أسهتم

الاستقلالومنحهم،أيديهمفيوقضائهمأملاكهم

خمسبينتختلفكانتجزيةيؤدواأنعلىأرراخليا

(.القوطلحكومةيدفعونهكانوامماأقل)أيوعشرهالدخل

وهو،القرىواديفي،ربهللقاءموسىمضى.وفاته

الملكعبدبنسليمانالمؤمنينأميرمعيةفيأطحجسبيلهفى

وبرفقته.

الفتوحزياد،بنطارق؟فتح،الأندلس:أيضاانظر

الدولة.،الأموية؟الإسلامية

-7881هـ،ا4031873)مةسلا،موسى

ولد.مصريومفكرأديب،موسىسلامةأم(.589

علىحصل،الابتدائيةبالمدرسةثمبالكتابتعلم،بالزقازيق

ثم،أم709عاملاريسإلىسافر.أم709عامالثانوية

الصناعية.المجتمعاتبهرتهحيق،أم909عاملندنإلى

إلىعاد،لندنبجامعةوالاقتصادالقانوندرا!شهوبعد

فرحمعا!لستقبلصحيفةليصدرأم119عاممصر

الاششراكيالحزبتكوينفيساهمأم(.19)4أنطوان

ام239منالهلالمجلةفيعملكماأم،219عام

العصرمنهامجلاتعدةوأصدرام،929إلى

ام(.كتب949-)4491الديمقراطيةثمأم(،)039

وفاته.حتىاليوموأخبار،والأمة،المقتطفصحففي

مقدمة:منها،الكتبمنكبيراعدداأصدر

نظريةأم(؟)129الاشتراكيةأم(بم09)9السوبرمان

الفلاسفةأحلامأم(؟)289الإنسانوأعلالتطور



سلامةتربيةأم(،)569والحياةالأدبأم(بم29ا!ه

-.م(491)7()مذكراتاكوسى

الكتابهحدإلىالعربيةتيسيرإلىمومىسلامةدعاوقد

لكن،اللاتينيبالحرفالكتابةإلىأيضاودعا.العاميةباللغة

شغلتأنبعدالقاهرةفيماتشديد.بهجومقوبلتا:عوته

مثلطبعاتعدةكتبهبعضطبعتوقد.الناسوآراؤهكتبه

مأ559اللأعوامفيأربمراتطبعالذي،الثوراتكتاب

.م7291،أم639و،ام69.ث

موسى.مانساانظر:مائسا.اموسى،

موسى.أبو،المدينيانظر:.المدلئيموسىأيوا

أهـ)353دائوكهتام،اموسى

نائباكان.ماليزيدولةورجلممياسي(.-أم349

8191منالفترةفىلداخليتهاووزيراماليزياوزراءأرئيس

.للمعارفوزيراقبلهاوكان.ام869إلى

الكليةفيتعليمهوتلقىجوهور.فيهتامموسىولد

كماالملايو.جامعةوفيباهرو،جوهورفي،الإنجليزية

فيسسكسجامعةفيالدوليةالعلاقاتأيضااترس

فيمرةلأولالبرلمانهتامموسىدخل.المتحدةالمملكة

إلا.قصيرةلفترةوزيرنائبوظيفةفيوعملأم969عام

وقتهاكانالذي،عبدالرحمنمبنكولخلافاتأستقالأنه

لرئيصرنائباانتخبأم،819عاموفيللوزراء.هـئيسا

الوزراء،لرئيسنائباوصارالوطنيةالمتحدةالملايوجمعية

منموسىامشقالأم869عاموفيمحمد.بنصحاذير

مبعوثاعينم0991ينايروفي.سياسيةلخلافاتالحكومة

عينام،139عاموفي.المتحدةالأمفيلماليزياخاصا

الإنسانلحقوقالعلياالمفوضيةلدىالماليزيبالوفد.عضوا

بينللوفدأصئرئيساثم،بجنيفالمتحدةللأمالتابعة

.ام699و5991عامي

فىتثيرقوالبفيترتيبهيتمالذيالصوتالمو!

ويستخدمها،الحزنأوالمتعةأوبالسرورإحسالمماالنفس

،كماوالاجتماعيةالثقافيةالأنشطةمنالكثيرفيالناس

أفكارهم،وعنمشاعرهمعنللتعبير،جستخدمونها

والاسترخاء.الراحةوبعثللترفيهشتستخدم

والرقصالمسرحيالفنشأنذلكفيشأنها-والموسيقى

الأخرىالفنونبعضعنتختلفبذلكوهي،أدأئيفن--

وأأعمالهبمبعرضالمبدعونيقومحيثوالشعر،كالرلعسم

باداءيقومونلمو!يقيينفيحتاجونالموسيقىمؤلفوأمانشرها،

يحتاجونالذينالمسرحيةالأعمالكمؤلفىتمافاأعمالهم

.المسرحخشبةعلىأعمالهملتقديم،لملمؤدين

447لموسيقىا

.الأخرىالفنونفيأساسيادوراأيضاالموسيقىتؤدي

والعمل،والعزفالغناءبينمثلاالموسيقيةتجفالمسرحيةإذ

التعبيريالرقصفنيحتاجبينماوالدراما،المسرحي

الراقصينخطواتلتنظيم،المومسيقىإلى)الباليه(

السينمائيالفيلمأما.المطلوببالجووالإيحاءوالراقصات

بالجوللإيحاء،الموسيقىفتستخدمالتلفازيةوالتمثيليات

مؤلفيبعضقاموقد.وتعميقهالحدثوتأكيدالمطلوب

إلقائهمعندالشعراءلمصاحبةالموسيقىأجفبتأالمومسيقى

الشعر.قصائد

وربما،الإنسانعرفهاالتيالفنونأقدممنالموسيقى

قامربماأو،للغةتطويرهبمجردالغناءعمليةالإنسانبدأ

لإنتاجمعاالصيدأدواتبطرقالبدائيالإنسان

عامبحلولأنهالثابتمنكانوإن،المومميقى

يصنعكيفاكتشفقدالإنسانكان.مأق....

قديمةشعوباستخدمتوقد.المفرغةالعظاممنالناي

،والبابليون،والصينيون،المصريونبينهامن،متعددة

الدينيةالطقوسبعضوفي،الملوكبلاطداخلالموسيقى

عامموسيقيةلقطعةتمسجيلأولوردوقد.القديمة

غربيةموسيقىإلىالعالمفىالموسيقىتنقسمواليوم

إلىبدورهاتنقسمالغربيةالموسيقى.شرقيةوموسيقى

الموسيقية،كالمعزوفاتكلاسيكيةقديمةموسيقى

وموسيقى)الأوبرا(الموسيقيةالمسرحياتوموسيقى

عندالشعبيةالموسيقىأما)الباليه(.التعبيريالرقص

أما)الروك(.و)الجاز(الريفيةالموسيقىفتعنيالغرب

وآسيا،إفريقيافيبهخاصةموسيقىطورفقدالشرق

عنتختلفأيضاوشعبيةكلاسيكيةمومميقىهي

بنوعيها.الغربيةالموسيقى

الموسيقىاستخدامات

فيالشعوبثقافاتفيمهمادوراالموسيقىتؤدي

العول2-الدينيةالطقوس-أأبرزها:مختلفةمناسبات

والاجتماعية.الخاصةالأنشطة3-

المومسيقىكثيرةشعوبتستخدم.الدينيةالطقوسفى

لإيجادأو،الرهبةمنجولإشاعة،الدينيةطقوسهافي

الكنائس.فيوبخاصةالدنيا،شؤونعنالعابدتبعدمسافة

حكملمعرفة.الموسيقىالأديانبعضتحرمنفسهالوقتوفي

الغناء.انظر:.الموسيقىفىالإسلام

الرياضيةكالأنشطةدينيةغيرأخرىأنشطةوهناك

والسيركوالاستعراضاتالجامعاتفيالتخرجوحفلات

مناسباتكلهاوهي،والملكاتالملوكتتويجوحفلات

الموسيقى.فيهاتستخدم
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آلاتدحولوقبل،الماضيفيالإنتاجكان.العملفي

ولهذا،فقطلالأيدييتم،العملساحةالضخمةالإنتاج

بمالعملأثناءالحماعيوالإنشادبالغناءيقومونالعمالكان

ظهورعلىالبحارةوكان.العملعبءمنللتخفيف

شعدأووحملها،البضائعبرفعيقومونالشراعيةالسفن

ويوحد،العملمشقةم!يخففإيقاعبمصاحبةالسفن

نأبعدالانتغيرقدذلككانوإن،الفرديةالمجهودات

بعض!فهماكهذأمنوبالرغم.ذروتهالالاتعصروصل

العمل.أثناءالمومميقىتوفرالمصانع

منكثيريقوم.والخاصةالاجتماعيةالأنشطةفي

فيسواء،شخصيةرغباتلإشباعالموسيقىبعزفالناس

مختلفة.اجتماعيةمناسباتفيأو،هاويةمو!ميقيةفرق

والفكرالمسياسةورجالالعالممشاهيربعضإنبل

تلكأشهرومن،الهوايةتلكبممارسةأسماؤهمارتبطت

إنجلترا،ملكاالثامنوهنريالأولريتشاردالأسماء

وهاري،البريطانيةالحكومةرؤساءأحدهيثوإدوارد

المتحدةالولاياترؤساءمننيكسونوريتشارد،ترومان

اس!ابقين.الأمريكية

الموسيقيةالالات

الموسيقيةالنغمةأوالموسيقيالصوتحدوثيتما

الثانيةفيمرةمنأكثرللهواءذبذبةعمليةتحدثحين

الصوتية.الموجاتالذبذباتهذهوتسمى.أ!احدةا

يتمكنحتىما،بطريقةاحتواؤهايجبالموجاتوهذه

ومدتها،ارتفاعها،ودرجة،النغمةفيأضحكماأمنالمؤدي

بإنتاج(الصوتية)الأوتارالصوتيةالحبالوتقوموطبقتها.

منالقادمالهواءبهايمرحينما؟الموسيقيةالأصوات

الرئتين.

آلات3-النفحآلات2-الوتريةالآلاتأهيرئيسيةمحموعاتأرلعإلىاشصدىالمبيحةالموكسقيةالآلاتصستالموسيقيةالآلات

تمتللمالتيالإلكتروليةالآلاتفهوالرسيقيةا!لآلاتاشئيسيالحامراصحمىاأما.مفاتيعلوحاتذاتآلات-4المقر

.والمولفاتالإلكترويالأرعنواال!حمربائيأسيانواشأحعر،ئياالحيتارتحتسملوهي.الرسومهدهفي

الؤلريةالالات

القوسية-للقر

الؤ!ء!اسدول!الما3

!?،!لمص!لمت.ىشه/!،

ء!بربر-/ئربمه!ربرررجحبم

الكمادلم13(-!برئم!

لاوسطاد

ئم!ي!ل!9كمأا%اأ%أأأاأا/أا"لم!!لأ"أ

لمبر/ا/اأ%أإاا

ح!لمء!ألمإو/دلأأأأإأبرأا"اإبرإ،إأ"أإأإأبربرئج!إيرإإبرإإإبرالمبهم

لم/بر،ا!/ا!!؟،"ا/أأ!"لإما/

لملمبرلم!إ!أابرا!!لمامأإا%الممممثمؤثم

التشيللوكماد/،11ء،أ،،"ءر//،لم،ء

أ%/ل!لملم%لأإ!رلم

لمابهبر!مجمهكا!6بمتخبمع!رغاأ-ءبمم4أل!كر؟ء!بر7،ص1اه! ؟،/1لم/لمبر

القيتارة1أ!أالم/1/0

!ءسءصج!،

لم!كبير()كمانالباسالعود

الموسيقةالنفخآلات

خمتبيةلفحآلات

يم!(!،ح!
به!ألم؟!لألمظنزبرهسفيأ

؟أطلأ-ااأآإأ

لا؟ثماكم،نم!كلء!؟أيطه!أ

ءىغأ6-ألمء!ل!!يهي

زق!فيأأ؟كجبه!أكا3ألألمقى!،بر

خ،برقجم!لمأأئرلمثأ،لا

،بهئرا1/!آلم-ء

صآسلأ!أليحالم!!أأ،\ بر3اليممم!أنل!يهلملم!!!*

االا!ليزيالاوبواالمحاة11الكلارييتصح!آ

سلأئم!3س-14؟خ!؟-ص؟

الاىداسكلارييت

جمل!44-!يبم"يم

كا-ح!\6خكلح!كا،؟كالأالبكولو+ص

إبمأاب!أألملمالبالممون-،!كض"لغ!ظ،كا-س-.+إ-،كه!إأأنم/ع37!!ص

(،9نجدلألأ؟!م!جمد!بر!،!

!أأن!كا!-فيآ!ع:إ-!س-

؟-لم1بم!ن!،!لم!ينمبميبهغلاد!لى/

ئممئا!اثيمألا1شحير؟كأئمثا!ؤبر(علأ-أ

أ؟؟3ا!في!*نم!،؟لمبمجونربر،

طغ-أثئ!*!ء!سء

!ير"!*كا!!كك!

-.لمالسوبرانوسكسيةالصادحسكسيةالحهيرسكحمية

الأولا



944لموسيقىا

بإنتاجالموسيقيةالالاتتقومنفسهاوبالطريقة

قطعةحتىأو،الغابقصبةأوالوتريقومإذ،الموسيقى

حركتها،معالصوتبإنتاجالمعدنأو،الخشبمنقيقة)

إلىالموسيقيةالالاتتقسيميمكنالأساسهذاعلىأ

الوتريةالالات-أ:هيأساسيةمجموعات-خمس

لوحاتذاتالات-4النقرالات3-النفخآلات2-

الإلكترونية.الالات5-ا!اتيح

العربيةمالموميقىتفاعلت.العربيةالموسيقى

تشتركفهيلذا،.والتركيةواليونانيةالفارسيةالمومميقى

إلى،العامةوالقوعدالأسسفيالشرقيةالموسيقىاء

تطبعفنوهي.الخاصومذأقهابذاتيتهااحتفاظها.جانب

فيها.عاشواالتيبيئتهموا!منالقدممنذالعربامه

الختلفةالأنغامإخضاعيمكنحينعربيةالموسيقىتعدأ

وتعد،الكلامأجزاءفىاللفظيةالزحافاتالأصناف

وإيقاعاتهاوترتيبهاوالأصواتالأنغامتتألفحيناصرقية

الموسيقىإنأيضايقالوقد.الألحانفيالنغمأجناس؟سع

اللفظإيقاعيةمعاللحنيةالجملةتتوأفقحينعربية!عد

ومن،العربيةالمولمميقيةاللغةعناصرتحققوحين،العربي

بالألحانعموما،والشرقيين،العرباهتمامفإنهنا،

فيهم.أصيلطبعهوالغنائية

القويةالأجناساستنبطمنأولالفدماءالعربكان

اصطلاحايسمىماالأجناسهذهوأشهر.النغمترتيبفي

ذإ1(،1111/2)910الحدودذاتالمتوأليةفىراست

ولم،زازلوسطىباسمالمشهورةالوسطىالثالثةلهوضعوا

مابقدر،الالاتوتنوعكثرةعلىكليااعتمادهميكن

صوتيةتراكيبإحداثعلىمرتكزاأعتمادهمكان

يصعبطبيعيةوأشياءأمورلمحاكاةتخيليةأوتصويرية

بغيرها.محاكاتها

الناي:العربعندشعبيةالأكثرالموسيقيةالالاتومن

وقد.والربابةوالدفوالقيثارةوالقانونوالعودوالمزمار

كالسمسمية.عصرنا،فيالالاتبعضاستحدثت

علىتعديلاتعدةإدخالتم،الحديثالعصروفي

لعملياتنتيجةأحربيةاالموسيقيةوالقواعدوالنظمالالات

.الشعوببينحدثتالتيوالتبادلالتفاعل

فحاسيةلا!آ

المتق!بالبو!

!يهحححيمك!يهجوم!

اليوقى

الفرسي!رولبوق

1لإعبمص!1لأالحر

ئصرفيوعيماجماكيز-ح!

!تر!ما!ك!ثكا!حاأ

السوسافونالجهيرق

يربء!عحجهج!جبربر(لم!تهئتى!!-!3؟يم

لغلوجلهورنا

النقرآيرت

أكل!!ض!ئم!"ا

3إ،،أأ؟برلمأ!

؟،ألأجميما%ولمنمم!هوقةطبلة

/؟صبر،ئممفي*؟،!!؟،اابمبما*ححمي؟\،بر!

!را!أأ111

النقاريةاااإأ!أ-ح!ء-ك!

إ

يسي!صثبلإجمالمح!!3أممتصق!المفأ

المونجوطبلةالكبرىالطلة

%!تخ!،3ممعصبر!و!!3صح!ءين!لا!

أ!أإ!!أ(أ؟6!س"كس؟!يهييرلم

ألمبه!أإااأ"أإ11أإ%!؟إ11بز،

بمبر!أمميأأاء-علحء،بركأاطا!لأأئاالا12ا

أألى،*.برلاص-3--؟رثم!

ءالإابزبر؟

اأ--!33-حئرئمس-ء"ط،ءعلى1/أ

!!ال!نلفيبرآفوعا-*---أ/3أأ/تمئئ/لم

9لمم؟(!قيرث!

صص7تربر-*!لأ!لأع!7!لأ6ث!(بما،يصص-4!لانجوكا

!المثلثءلملافانأ+ثه!يمك!

اإ-كألمأ!وولى؟!برإ%ا%المعدفطالصنجلأء

لم!ا%/نمنم1؟أ/مراكبيةأحراس

%لملإ،1/1؟ا!؟!أ؟؟س-س-يرء-ص

أ%آ%لمآأ،نم؟لمنربر!؟أا!أ!لألأاأ

حكلول!!!،/رررض!)صأير"4ا،،لا!يلصئرحث*اأكا5/2

!ؤ----!،كاتم،ع"!

ا!لبوبيةا!جراسقرصحجرس

مفاتيحلوحاتذاتموسيقيةتآير

ع-+ع!يمججييسص

-صكرو--!حسكاس!-!برككخضحقئ!

ىخغ!لإ؟-كا-ء-!حصع-كأ؟خ-ي!=بن-أ؟لا؟-

!ى!ليتاحمز!؟
ع7لأصح!خض7---ء---أ

11أأبر!ب!حهكلربمإإححسحم!أ

اي!نوأ؟%%!أرأ

-حم!-يريرح!برئمم

!سكضيرى!سحسا!لمحم!!يربرء

نن!ض!همل!!ثهيصسلم+آبم

ضيرير!ير!يهيملاخأ!

!!سبر

أ!!!هدج%أالقيثاريالبيان

-+--بمإ!!

ئماءبمأأ!أ!يم،يمع!ئم

؟%؟لىأإ؟جبم-ور-كاض-يرأبر؟ئمإ!!ء؟

!!لمأ،إ!ا!مبمإدلإبر،أبرأ،أ%%!/!؟ا

ا؟2بر!!أ%!،!لا"الإبر+ئج!ا(أ!لاؤا،

أ!!لمأأإالأ؟ابر؟إا

!1،أ!%!ال!اوإأكالمأا؟/(نفا9لمحماأإ!أ

"أإئاإ!!ائما!لا%فيا،أ!،ر!إي!اأدنسس!سسه!\إبداإلأ،ا11أئابا

9؟-كا؟ء-ثم!!بمأ\أ7

،؟ا،،1

!اإ!!يمص!

!ه!-!!الم!طثلاأ
!أ!!؟؟-كا-س؟

ا!نابيبأرغن
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لهايةفيالصلةداتالمقالاتاظر،التراجمصالمعلوماتم!لزيد

الأوبرابم،الموسيقية،الكوميدياالكلاسيكيةالموسيقىاضالية:االمقالات

.الكمان؟الثائعةالموسيقىالبيانو،

الموسيقىأنواع

الحتمائعةالمومميقىالارتجاليةالمومميقىالأودراا

المتمعبيةالمومميقىالإاحضروديةالمرسيقىالأودريت

أحرديةاالموسيقىالححمرةموسيقىالاليه

ا!ىا،ىاجميأطاالوشىشوكاموسيقىموسيقى،الراحتايم

الريروموسيقىالمو!ميقيةالكوميديا

الموسيقىصرعا

الطمقةعافيحةالممروالألحارا

لمفتاحالألحاداتناع!

لنعمةاا!ك!وتا

الهارموسقاالصوتطمقة

الموسيقيةالآلات

أسةآ،ا!الفيرحمام!!اقيالأسوسةاالأحراس

الطيرللحرساالأرص

ىداجههاغيتاهـااأ،آالحلوكسسيل،القدمىالأرعر

اتحيتارداالحيتاروياجداالأرغر

الصمدوقيةاغيتارةاالد!الأكرية

ليو!ال!طأ!ةآ،لىالزيلفرالأكا،لا

يميترلكلاالمس!صسيةايولىالأكوردا

دفي!صرلكلاالمسطوراالووللأا

لىلكماالمسطكيرادكما،سلاا

وسطلأارلكماارلسيتاالةآ،سونلباا

التمتسيلوك!الىا!ةآ،السيلستةا،آالابحو،

نتل!صراية،لصراا!لم!صا

لةآ،رمةلماارةل!حفاايكالحللاا

لينرسدلمااحةلصساااصوقا

الزددةالصشالمعدلىالإنجليرياجوقا

الوسيقىمتلتالطبلالمرلمحسياجوقا

القردةمرمارال!صبحاطبلةالمتقباجوقا

ا،آ،املوفولىادوبحوطبوأطاسحاسياالوق

الإل!-هـويالموسيقىموأ!طمالطمالقيتاريالميالى

لناياالعودلولمياا

اسقديمااصاياالتمانىالفلوتاصغيراأسا!ا

ا!ارمونيكاااغلوحلهورتاآلة،اضوداا

الموسيقىنماطأ

الكلاسيكية.اللوسيقىمقالة!ايةفىالصلةداتالمقالاتاظر

أيضا:الطهر

اررالس!صا

الكاليسحو

الأصواتااشباعيأسلصا

صلةذاتأخرىمقالات

هيمبراإ،الموصليلةلااساالمت!وكةا،عريق1

إسحاق،الموصلياضسجيلاصساعةالأوركستراا

الميوزاتالسينماصساعةالإيقاخسدول

الوطنىالمشيدالموسيقيةأغر.شةاأحمدب!الحليل

ي!صولىمرلأادلهحوايا!صر!يارر

اليابادالمومميقيا!ؤلفطريقة،سوزوكي

المصلصلةاغديسةا،سيسيليا

يقدمالموميقىمنضربالارتجاليلأالموسيفى

المو!ميقية.للقطعةفقطعاماإطاراالموسيقيالمؤلففيه

التيبالويقةعزفهافيالحريةمطلقفلهمأعازفوناأما

شكلفيمهمادورأالحظعاملويؤدييرغبونها.

الموم!يقىمنالنوعهذايعرفلذلكالمو!ميقية،القطعة

لمعظمأدائهمأثناءالعازفينمنيتوقع.الصدفةبموسيقى

كانكلما،الدقيقالتقيدالتقليديةالموسيقىمقطوعات

حالةفيالمؤلفيحددوقد.الم!ضوبةبالقطعةمم!ضا،

مععزفهايمكنموسيقيةأوزانثمانيةالارتجاليةالموسيقى

.أخرىعاليةأصواتأيأو،عاليةنغماتثمالي

ولا.وألحانإيقاعاتمنيشاؤونماأحازفونايبتكلو

تخطيط،إلىالمو!عيقىمنالضربهذامث!أداءيحتاج

متشابهاواحدةمو!ميقيةقطعةأداءيكونأنيشترطولا

.مرةبهلفي

لاأنذلكويعنيالنرد،برميالارتجاليةالمو!ميقىتشبه

بالنتيجة.يعلمأحد

الموسيفى؟جون،كيجبيير،بوليز،أيضا:انو

الإلكترونية.

فيهيتمالمومجقىمننوعالإلكتروئيةالموسيقى

معداتالملحنونيستخدمإلكترونيا.الصوتإنتاج

نغميولون،وطبقةعلو،لهاأصواتلإنتاجإلكترونية

شريطعلىالأصواتبتركيبويقومون.فيهمرغوب

منالمومميقىوتعزف.مومميقيمؤلفلإيجادمغنطيسي

أكثر.أوصوتمضخمخلال

إلكترونيةأصواتإيجادالمو!سيقيونالمؤلفونيستطيع

وأتفريغصماماتعلىتحتويإلكترونيةنبائطبولحماطة

الحواسيبامشخدامأيضاويستطيعون،ترانزستورات

منكثيرويستخدم.الغرضلذلكخصيصاالمبرمحة

الموسيقىمولفتسمىمعقدةالةالمومميقيينالمؤلصن

.الأصواتمنكثيرةأنواعوتحميعلإيجادالإلكتروني

وكذلكالبشريالصوتالأصواتهذهبعضويشبه

مولفويستطجع.التقليديةالموسيقيةالأدواتأصوات

وتركز.أصليةأصواتإنتاجأيضاالإلكترونيةالموسيقى
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امشحدامهيمكن.إلكترونيةأصواتاينتجالأمواتتوليفجهاز

التقليدية.الالاتلمحاكاةأوجديدةأصواتلتوليرو

تركيزهامنأكثرالأصواتهذهعلىالإلكترونيةافوسيقى

التقليدية.المومسيقىأصواتتقليدعلى

وتشويهوتعديلتجميعالموسيقيونالمؤلفونويستطع

،المثالممبيلفعلى.مختلفةبطرقالإلكترونيةالأصوات

الحياةمنمسجلةمبنصواتالأصواتجمعيستطعون

صوتأوالدوارةالالاتمنالصادرةكالضوضاءاليومية

المطر.

منعدداستطاعالميلاديالعشرينالقرنأوائلفي

إلكترونية،موسيقىإنتاجعلىقادرةمعداتأختراعالناس

وموريس،المتحدةالولاياتفيكاهلثادوسهؤلاءومن

ولكنروسيا.فيثيرمينوليففرنسا،فيكل،رتينوت

جذبتستطعلمعزفوهاالتيالإلكترونيةالموسيقى

وذلك،الشرينالقرنمنالأربعينياتأوائلحتىالاهتمام

وقد.المغنطيسيالشريطمسجلاتاستخدامانتشرعندما

إدجارهوالإلكترونيةللموسيقىشأنذيمؤلفأول!دان

بقصيدةبعدفيماعرفوالذيالمولد،الفرنسيؤ،ريز

المهمينالمؤلفينسلسلةوتشملأم(.9)58الإلكترونى

وإرنحست،الفرنسيبوليزوبيير،الإيطاليبيريولو!ميانو

ممتوخاوزنهاينزوكارلالمولد،النمساويءلرينيك

.المتحدةالولاياتمنبابتوملتن،الألماني

بينالجدلمنكثيراالإلكترونيةالموسيقىأثارتوقد

الإلكترونيةالتقنيةأنمحبوهاذكرفقدوالنقاد.المستمعين

المؤلفينلدىالتقنيةالإمكاناتمنكثيراوسعتقد

واستند.الموسيقيالتعبيرمدىمنوزادتالموصميقيين

الموسعيقىأداءفيالبشريالعنصرغيابإلىالمعارضون

تحكمأنإلىكذلكالمعارضونويستند.الإلكترونية

الموسيقيالعملوأداءتأليففيفقطواحدشخص

تفسيرعلىالقادرينالفنانينوجوديفتقدونيجعلهم

المؤلف.موسيقى

فاريز،،الإلكترونيالموسيفىمولفأيضا:انظر

.إدجار

الموسيقىأنواعمننوعالحجرةموسيقى

الموسيقيين.منصغيرةلمجموعاتتوضعالكلاسيكية

هذهحجميختلف.المجموعةأوالطاقمباسمعادةوتسمى

اثنينعازفينبينيترأوحعدداتضمبحيثالمجموعات

ثلاثةبينيتراوحعددايضمأكثرهاكانوإن،وتسعة

نفخ.آلاتأووتريةأل!تعلىيعزفونعازفينوخمسة

عازفيها.عددحسبعامةالحجرةموسيقىتصنف

وتشمل.عازفينمنالمؤلفةتلكعلىالثنائياسمفيطلق

الثلانىعلىالحجرةلمولعميقىالأخرىالتصنيفات

لموجمميقىأكثرتصنيفاتفيالمضيويمكن.الخماسىو

الرباعىويؤدي،المستخدمةالموسيقيةللالاتتبعاالحجرة

وعازف،أوسطكمانوعازف،كمانعازفامثلاالوتري

بوقينإلىالنحاسىالرباعييحتاجبينماالتشيللو،كمان

توباوآلة)ترومبون(،ومترددةفرنسيوبوق)ترومبيت(،

(.الأبواقمن)نوع

حجرةموسيقىالموسقيينالمؤلفينكبارمعظمكتب

أهمبعضوتضم،الانوحتىامء7.عامحواليمنذ

فولفغائ،هايدنلجوزيفوتريةرباعياتالأعمالهذه

برامز،ويوهانس،بيتهوفنفانولودفيغ،موزارتأماديوس

.بارتوكوبيلا

القرنفيمرةلأولالحجرةموسيقىتعبيرواستخدم

صغيرةمجموعاتكانتعندما،الميلاديعشرالسادس

الحجرةموسيقىعازفووكان.الخاصةبيوتفيتعزف

منصغيرةلمجموعةأوالذأتية،لمتعتهمموسيقاهميعزفون

العشرين.القرنحتىالأمرهذاواستمر،الموسيقىمحبي

منالعديدتقومحيتالحاضرالوقتفيالأمرويختلف

الموسيقىقاعاتفيأعمالهابتقديمالموسيقيةالمجموعات

الجمهور.منكبيرحشدوأمامالكبيرة

الكلاسيكية.الموسيقى:أيضاانظر

الشعبيةالموسيقىمنرائدضربالروكموسيقى

وتمايل.اهتزأيبمرولاندروكسحمىوالذيالغربفي

وذوهو.تجاربهمعنتعبيرأالشبابأوساطفىانتشروقد

الإلكترونية.الالاتفيهوتستعمل،مترددةقويةنغمة

العشرينالقرنمنالخمسينياتفيالروكنشأوقد

الموسيقىعلىالروكموسيقىوصعيوت.هاليبيليدعلى
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خلطحينماالعشرينالقرنمناس!بعينياتحتىالشعبية

وقدالمنصهر.الجاز:وسميبالجازالروكورفاقهزابافرانك

أ!مالحالخيريةالاعمالفيبارزادوراالحديثالروكأدى

الحي.العونحدثمثلإفريقيا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الريحايإلعيص،برسلى

ل!،ممورساالبلور

الإلكتروسةالموسيقىماي!،حاكسون

ي!اشموسيقىالحماف!

الحت!ائعةالموسيقىلوهـدللاد،

ا!-رهـياإاالرسيقى!ولورالراديو

فرقةالهو،ستوسالرولمح

أخعبيةاالأمريكيةالموسيقىمننوالردصموسيثى

أ!لاياتامنالجنوبيوالإقليمالريفيةبالثقافةالمرتبطة

منالميلاديالتامئكشرالقرنشيتطورتوقد.المتحدة

نيةالبريصاأأسشعبيةاالمو!ميقىشملتعناصردمكدة

المتحدةالولاياتجنوبفىأطريفيينالبلوزومو!ميقى

عشرالتاسعالقرنلأواحرالشعبيةوالأغانيالأمري!جة

تنوعمميزاتهاومن.أرريسيةاالموسيقىجانبإلىالميلادي

نوعلاختلافتبعافيهاالمستخدمةالموسيقيةالالات

ت!صنالأغالىفيتردالتيالقصصأنكما.الموسيقى

دينياأوروماسميابعضهاوي!صن،الموسيقىتلكمنجزءا

تتأثرشهيأسذا،اليوميةالحياةبضررمنغيرهأوهزلياأو

حوأ!ا.التيوالعاداتأضقاهشاتبا

ظهرتالميلاديالعشرينالقرنعشرينياتبدايةوفي

وانتشرت،الإذاعةوفيالأسطواناتعلىالموسيقىهذه

لجدالموشقيةاتجارةونشطت.الوسائلهذهخلالمن

الثانية.العالميةالحرب

وحتىالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتومنذ

علىمنهم،المو!ميقىهذهنجوممنالكثيراشتهر،اليوم

وغيرهم.روجرزوكينيأ!ريتالينالمثالسبيل

الشائعة.الموسيقىإدي،أرنولد،:أيضاان!

يتذوقهاالتيالموسيقىالشائعلأالموسيقى

المولمحيقىأغظويستعمل.الناسعامةلهاويطرب

والمومميقىالمومميقىمنالنوعهذابينللتمييزالشائعة

الفنمنكنوعتدرسالتي،التقليديةأوالكلامميكية

الوتريةالألحانأو،المنفردةالالاتتؤديهالذيم!المعقد،

بعضاتخذتوقدوغيرها.الكبرىأوالمعزوفات

وهي،شائعةموسيقىالكلاسعيكجةالمودعحيقيةالمقطوعات

والصولالروكمنهاأشسكالعدةفيظهرتالتي

الشائعةبمولحميقاهازمنيةحقبةكلوتتسم.اشيجاير

.المميزة

المو!يقىمعظمتتكونالتنائعة.الموسيقىسمات

ومناسبةومتميزةقويةألحانذاتأغادمنأسثمائعةا

الأغانيهذهوتتناول.الغنائيبالشعرتعرفالتيأرطمات

قصصمعظمهايصفكثيرةموضوعاتالغنائيأصشعرأأر

الاجتماعي،الظلمعلىبعضمهايحتجكما،والهيامالحب

بذكاءالغناءهذهتتجاوبوعموما.معينةأوضاعايصورأو

ويعكس.اليوميةالحياةأحداثمعبغضبأوبتأثرأو

المجتمع.فيالألعابأوالأزياءأوالرقصأنواعبعضها

الأمة،تاريخيعكساجتماعيلممجلالشائعةفالأغانى

الترويح.هوالأولهدفهاأنمناشغمعلى

الموسيقىوابتكارتاريخيظل.الشائعةالموسيقىتطور

أنهوالمعروفولكن،اليومحتىمعروفغيرأ!شائعةا

العصرتناسبالتيالموسيقىيضععادةسيقيالموالمؤأف

وأبدعةأومعيناتاريخياحدثاتعكصرأو،فيهيعيمشأسذيا

ظهرتالميلاديعشرالسادسالقرنففي.شائعةرقصة

نأشاعالتىالخضراء،الأكمامأيسليفزجرينأغسية

الثالث.هنريالملككانكاتبها

المستوطنونأخذالميلاديعشرالسالغالقرنوفى

الشائعةالأغانيمنكثيرأمعهمأمريكاإلىأبحرواالذي!

الدينيةالأغانيكتابوكان.الدينيةال!ناضعيدسيماولا

أمريكا.فيينشركتابأولهوأم064عامصدرأ!ذيا

الأمريكيونألفالميلاديعشرالثامنالقرنأواحروصى

فىشعائعةأغنيةأولكانتالتيدودليانكىأغمية

أمريحا.

الناسبدأالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةوفى

بأغالقأمعماءهمويربطونالشعبي!ت،المغنينعلىيتعرفون

معينة.شائعةوألحان

فيالشائعةالبيانوأغانيالقرنهذافيوأشئتهرت

كمافومشر،كولنزوستيفنتينسونألفردبكلماتبريطانيا

الزنوجأغانيوشعاعت.الأمريكيالجيعقمارشاتظهرت

ارتداءيصحبهاكانالتي،الأمريكيةالحربقبلالأمريكيين

أغانيالأغانيهذهومن.بالزنوجتشبهاالسوداءالأقنعة

البقر.رعاةوأغانيفومشرستيفن

عديدةعواملأثرتالميلاديعشرالتاسعالقرنوفي

التسجيلاتالعواملتلكومن.الشائعةالمومسيقىلطورفي

الموسيقيوالإعلامالناطقةوالأفلاموالمذياعالإلكترونية

العشرين.القرنعشرينياتخلالالعريض

الموسيقىفيوالثانيةالأولىالعالميتانالحربانأترتوقد

الحماسيةالعسكر!نأغانىخلالمنوذلكبمالشائعة

والعاطفية.
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ولمعت،الشائعةالأغانيوإنجلتراأمريكافيانتشرتثم

الميلاديالعشرونالقرنشهدكما.كثيرةأسماءخلالها

السينمائيةالأفلامأوالمسرحيةالعروضموسيقىبا-اية

والمحادثة.الأداءخلالوالغناءالرقصبينتجمعالتيالهزلية

ثلاثينياتفيظهرتالتيالموسيقيةالعروضأشهرومن

)القطط(كاتسبريطانيافيالميلاديالعشرينالفرن

البوبموسيقىمصطلحوأصبحويبر.لويدأندروللكاتب

أنماطاتشملالتي،الشبابوسطالرائجةللموسيقىصفة

،رولآندوالروكالحزينةالزنوخوأغانىال!نغاممنمنباينة

إلفيسالمغنينمنواشتهرالجديد.والعصروالديسكو،

.وآخروناللأمريكيبرسلي

الميلاديالعشرينالقرنمنالثانيالنصفبدايةوفي

وندر،ستيفمغنيهاأشهرومنتتطور،الروحأغانىبدأت

فيالميلاديالقرنستينياتفيالخنافسفرقةوظهرت

وكانت،الإلكترونيةالالاتمستعملينبإنجلتراليفربول

المومسيقىهذهومازالتأعضاء.خمسةمنقتكونفرقتهم

أمريكافيالشبابأوساطفىومتجددةمفضلةالشائعة

العالم.أنحاءكلفيبلوأوروبا،

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المؤلفون

قولدا،لينحتودإ

يرفغ!،لينبر

درناليو،يننستابير

حورخ!،ي!شوجير

س!لحناا

يسلو،مسترونجرآ

بيرل،ينهـزآ

لفيص!،سليلر

ديجو،لدلارا-

دكسي

بالنحومالمرصعةالراية

موسيقى،يمجتالراا

المسرحيالهرليالعرض

الكاليبسو

مايكلجورخ،كوهانبو!ديلاد،

حايا!تألرنر،ريتشاردرودجرز،

نكفرا،لويسرلدمميجمو،روسرج

رود،ماكوينفيليبجون!ورا،

ستيفن،يمسوندا

المغنون

لاإ،لدفيترجيرايكلما،كسونحا

بئ،بىكروزمشولزالرولنج

!رقةالهو،بو!،يمودصا

ليماهورز،،انكفيمميحاترا،

نيلأغاا

دودلاليانكي

نماطلأا

لموسيقيةايالكوميدا

الروكمومحيقى

الريم!مو!ميقى

الشعبيةالموسيقى

منتتكونالموسيقىمننوعالشعبيةالموسيقى

الرقصفيتستعملالتيالشائعةالتقليديةوالأنغامالأغاني

طويلةزمنيةفتراتخلالالشعبيةالأنغاموتتكون.الشعبي

للمنطقة.طابعاوتصبحالأجيالفتتوارثها

الإنسانيةالقضاياالموسيقىمنالنوعهذاأغانيوتعالج

التاريخية،والأحداثوالحربوالغيرةبالحبالمتعلقة

هآمثلالجنوبيةأمريكافىشمائعةشمعبيةأغانوهناك

بسيطةعادةالأغانيوهذه.وغيرهماماثيلداوسوزانا،

العسكريةالجيوشأفرادويساعد،النغمةوسريعةالتكوين

واسعة.بصورةانتشارهاعلى

إيقاعها.لانتظامالرقصعندكذلكتستعملوهي

النمساويةالقانونآلةتستعملالتيالمألوفةغيرالالاتومن

أوروبية.بلدانعدةفيالمستعملةالجلديةوالمزامير،الأصل

المومميقىعلىبصماتهاالشعبيةالمومميقىتركتوقد

فىالدراساتبعضاهتمتكما،والروككالجازالحديثة

العشرين.القرنبدايةفيالموسيقىمنالضرببهذابريطانيا

القرنممتينياتفيالشعبيةالموسيقىواستعادت

أمثالالأمريكيالبوبنجومبعضيدعلىحيويتهاالعشرين

وغيرهم.غوتريووديبيزوصن!يلان!ب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكاليبسوبوب،ديلاناللاتييةأمريكا

الريصمومحيقىالشعبىالرقصالأمريكيةالروحيةالأنشودة

القصصيةالقصيدةالبلوز

الارتجالية.الموسيقىانظر:.الصدلمحةموسيقى

منكغيرهم-العربعرف.العربيةالموسيقى

عنكتبوافقدالعصور،أقدممنذالموسيقى-الشعوب

موسيقيونفيهاوبرع.آخرونعنهاكتبكما،موسيقاهم

وقد.العربيةالبلادسائروفيالعصورمرعلىكثيرون

كما،المجاورةالأقطاربموسيقىالعربيةالموسيقىتأثرت

فيبللها،المجاورةالبلادموسيقىفيبدورهاأثرت

أوروبا.مثللهامتاخمةغيربلادموسيقى

الذينالكتابتقسيميمكن.العربيةالموسيقيةالكتابة

الكتاب:أقسامثلاثةإلىالعربيةالموسيقىعنكتبوا

القدامىفمن.المعاصرينوالكتاب،والمستشرقين،القدامى

إبراهيمالعربيةالموسيقىعنالكتابةفىغيرهمسبقواالذين

الذي،الفراهيديأحمدبنوالخليل،الموصليإلممحاقابن

النغمأسماهالموسعيقىفيكتاباألفأنهالمراجعتذكر

مؤلفالأصفهانيالفرجأبوكذلكومنهم،والإيقاع

الكبير،الموسيقىكتابمؤلفوالفارابيالاغانى،كتاب

تأليفخبرفىرسالةكتابصاحبوالكنديسينا،وابن

كتابمؤلفالبغداديعبدالمؤمنالدينوصفي،الألحان

عددعنهاكتبالحديثالعصروفى.الشرقيةالموسيقى

يوسف،زكرياهؤلاءومنفيها،تخصصواممنقليلغير

وسليم،الصباغوتوفيقصبرا،ووديع،الدرويشوعلي
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تأثيرعنتاريخيةحقائقخم!ركتابمؤلفالحلو

أما.أم039عاملندنفيطبعهالذي،الغربيةالموسيقى

هابا،ولويس،ديرلانجيهرودلففهساكالمستشرقينمن

مؤلففارمز،جورةهنريأسدكتوروا،بوريكوالبروفيسور

العربية.الموسيقىمصادركتاب

هوللغربالعربيةالموسيقىقدممنأفضلولعل

أخربية،االموسيقيةالدراساتجمعيةرثيعر،بوريلأوجين

الموسوعةصاح!الحلوسليماأبحاثهبعضلخصالذي

وأوج!!.الشرقيةالموسيقىتاريخكتابهفي،الموسيقية

إدخالضرورةإلىبالغربالدارسيننبهالذيهوبوريل

الموسيقىلطلابالبرأمإلدراسيةفيالعربيةالمومعيقى

أوروبا.في

دعل.القديمالعربىالموسيقىوالسلمالعربيةالنوتة

الأصواتلغةأنهاهوالمومميقيةللنوتةتعريفأفضل

ت!خبالموسيقىشإنلتقرأالكلماتتكتبوكما،اللحنية

علىمع!تحديثكتابةماتمتفإذا.هيحصماعزفهاليعاد

نأمحستصث!!أ!رقةاهدهعلىيعثرمنكلفإنمثلأورقة

أغراءاقراءةدينيذ!صشرتأيهناكيكونولنيقرأها،

أضسبةبايحدثنفسهوالشيء.الورقةلهذهالختلفين

يأفإنبالنوتةالموسيقىسجلتفإذا.المكتوبةللمولمسيقى

يأهناكتكونولنيعزفها،أنيستطيعللموسيقىدارس

العازفين.بينتذكرصروق

العربألحانيحم!!سجلوجودعدممنالرغموعلى

قدالعربأنإلىتشيركثيرةدلائلهناكأنإلا،القدامى

ومنعليها.اصطلحواالتيالألفبائيةابالحروفألحانهمدونوا

الجزءشيالأصفهانيالفرجأبوماكتبه-أ:الأدلةتلك

عرشواممنسبقهمبمنالعربمعرفة2-.الأغانيمنأمحاشرا

إقليدساسميوورود-مثلاكالإغريق-المو!عيقيةالنوتة

بجيرانهمالوثيقأعربااتصال3-غيرهما.ووفيثاغورث

معروشةمومسيقيةنوتةلهمكانتالذينوالهنودالفرس

والإيقاعالنغمكتاب-4.السنينآلافمنذتساقلوها

أحدعلىيخفىولا.أغراهيدياأحمدبنللخلي!!المنسوب

علىومقدرته،والإيقاعبالموسيقىأحمدبنالخلي!!شغف

يخترعأناستطاعأسذيفاالىموز.واختراعالتسجيل

ومولمميقاهولحورهالعرليالشعرأوزانكلويحدد،العروض

العربى.والإيقاعالنغمتحددنوتةيوجدأنألدايعجزهلا

منكانتالعرليةالموسيقىأنالمراجعمنكثيروترجح

القديمة،المصريةالمومميقىكانتكما،الخماسيالسلم

اليابانيةوالمومسيقىوالسبأية،والآشوريةالبابليةوالموسيقى

إليهالجأالتيوالومسيلة.الإفريقيةوالمومميقى،والصينية

خماسيةكانتالقديمةالموسيقىتلكأنلإثباتالباحثون

.والمنحوتاتوالصورحاليا،الموجودةالقديمةالآثارهي

إلىويرشدنا،الصوتيةالمساحةيوضحوطولهالوترفنوع

خماسيأمرباعيهووهل،المستخدمالموسيقيالبساءش!ول

المصريةالموسيقىأنعرفنا:المثالسبيلفعلى.سباعيأم

فتحيالدكتوريذكركما-خمامميةكانتالقديمة

وموسيقى،البدائيةالموسيقىكتابمؤأفالصنفاوي

قربعليهاعثرالتيالآلاتم!-القديمةالحضارات

أمنحوتبمقابروفي،الملوكواديفيو،الأهراساتا

المنحوتاتلمماعدتناوقد.آمونعت!وتوت:رمسيص

كانتوهل،الموسيقىنوعتصورعلىالقديمةأصورار

كانتأنهاوالرسومالنقوشمنفعرف!ا.صاحبةأمهادئة

طابعذاتكانتوأنها،صاخبةتكنوأصم،ووقورةرزينة

أكدوالذيمعابده!ا.فيالكهنةإلايمارسهاولا،تقديسي

وتقديم،الكهنةووجود،الوق!ررةالأجسامحركاتهوهذا

كانواالتيآلهتهموشعاراترموزووجودالبخور،

تزيوافقد،أنفسهمالموسيقيينأزياءإلىإضافةيقدسونها،

يأوعلى.الكهنةأزياءكبيرحدإلىتشبه!صانتبأزياء

تمدناأنعنقاصرةتظلالأدأصةاهذه!طفإنأ!حا

الخماسية.المومحيقىلتلككانتالتيالحقيقيةالأصواتبا

هي.كماقراءتهامنالمعاصرونأخم!شمدزنةكانترأ!

تغيرتالشعوبمنبغيرهمالعربوباختلاط

وسمي.السباعيالسلمإليالخماسيأعسلمامنموسيقاه!ا

أصواتمنيتكونلانهالاسمبهذاالمومميقيالسلم

بعضعنبعضهاتختلفالصوتمندرجاتأو،أساسية

فيالأخرىالدرجةعنتختلفدرجةأوسلمفكلبالعلو.

الأولىعنحدةتزدادالثانيةشالدرجة.الصوتيةالحدة

هذهفإنالحدةإلىوإضافةوهكذا.الثانيةصأضةأضاوا

ترددفيأي،الذبذباتعددفيأيضاتختلفالدرجات

درجةارتفعتوكلما،الواحدةالثانيةفيأ!واءافيصوتها

قلانخفضتوكلما،الذبذباتهذهعددازدادالصوت

بعلميختصالذبذباتعددأنإلىالإشمارةوتجدرعددها.

النعسبعلمو!منوأو!.للأصواتالعدديةالنسب

هواليونانىالسلمومسافاتلأبعادأجسيطةاالعددية

وقدالميلاد.قبلالسادسالقرنفيعالقالذي،فيثاغورث

وإحصاؤها.الصوتيةالذبذباتدراسةتطويرلاحقاتم

أوللعلوأوعافها.العربيةالموسيقيةالنوتةأصول

فيماجاح!هوالعربيةلالنوتةملحنلشيءواضحوصف!

نأالمؤلفذكرفقد.الأصفهانىالفرجالأليالأغانيكتاب

صوتبجنسالمهديإبراهيمإلىكتبالموصليإلممحاق

عنه.يسألهفكتبالمهديإبراهيمإلىحبرهفوصلصنعه

وتجزئته،ومجراهوبسيطهوإيقاعهبشعرهإليهفكتب

أدوارهومقاديرمقاطعهومواضعنغمهومخارجوأقسامه

.فغناهوأوزانه
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السابقبالمرجعالموصلىإسحاقوصففىجاءوقد

وأدنى،علومهأصغرالغناءوكانبارعا،مغنئاكانأنهننثسه

فىلهوليمك!وأكفاء،نظراءعلومهسمائرفيولهبه،يوسمما

وأوضحبقيمنوسبق،مضىبمنلحقوقدنظير،الغناء

كتبمنألفبماسبلهعليهموسهل،طريقهللناس

بتميزهكلههذاامعتخرج.وطرائقهالغناءبتصحئأجناس

قبلهومنإقليدسمثلالأوائلرلمعمهماكلعلىأتىحتى

وذهنهبطبعهووافقهم،بالموسميقىالعلمأهلمنبعدهومن

الدهور.فيهأفنوافيما

كانواوالمغنينالعربالملحنينأنإلىممبقمماونخلص

بماعلمعلىكانواوأنهم،سبقهممنبمومميقىدرايةكلى

علىمقتصرةتكنلممعرفتهموأن،ألحانمنالأوائلوضعه

القدامى.الإغر!قمولمحيقىشمملتبلجاورهممنموسيقى

العربيةالموسيقىتاريخكتابهفيالحلوسليمويرجح

الموسيقىعلمأوجدمنأولأنام(929عامالندن

وقد.م671عامالمتوفيانمحرزوابنمسجحابنالعربية

فيعليهماتتلمذواالذينالتلاميذمنكبيرعددلهماكان

أوليعدالذيالكاتبيونستلاميذهمأبرزومن.المولمسيقى

جامإلذيابنوتبعه.العربيةللمومسيقىمعروفكاتب

بعدهممنجاءثم،اللأغانيمنكبيرةمجموعات!شب

الموصلي.وإسسحاقالمكييحيبنأحمد

فيالألحانبهويةتعرفناالمؤلفينهؤلاءومجموعات

تمكننالالكنهاوتراكيبها،أساليبهاتوضحكما،الفترةتلك

المتواترةالشعبيةالألحانأنغير.الدقيقةصورتهامعرفةمن

ساعدتقدالعربيةالأقطارأغلبفيوالمنتشرة،الموروثة

المو!ميقىتلكعلىالتعرفعلىالمعاصعرينالدارسين

ألحانها.وطرازولمملمهاالقديمة

هوالعربيةالمومميقىعنكتبعربيأفضملولعل

الفارابي،طرخانبنإسحاقبنمحمدنصرأبوالفيلسوف

الموسيقىكتابألفالذيوهوهـ.923عامالمتوفى

فيالحنفيأحمدمحمودالدكتورعنهقالالذيالكبير

ذلكمنذالمومميقىعنالعربكتبهماأكمل"يعدمقدمته

هذا"!.وقتناإلىالشاريخ

بلادهيالعربيالسلمعلىتأثيراالبلادأكثرولعل

السلمأصواتأسماءمنوا!ذلكعلىوالدليل.ؤإرس

فيالسابعالصوتفاسمحاليا.المستعملالسباعيالعربي

الاكثرأوالأعلىالصوتويعني،الأوجالعربىاصسلما

الأصواتلقيةأماالحسينى،السادسالصوتواسم،حدة

الأصواتوتشتمل.طويلةلفترةفارمسيةظلتفقدالخمسة

.المقامتعنيالتي،الفارسيةكطهكلمةعلىالخمسة

منمكونةوال!طمةبنجكاه،يسمىالخامسفالصوت

اللغةفىالخامسأوخمسةتعنيالتيبنج،جزءين

يسمىالرالغوالصوت،المقامتعنيالتيوكاه،الفارممية

.مقاممعناهاوكاه،أربعةمعناهاجهاروكلمة،كاهجهار

فيتعنيسىوكلمةسيكاه،يسمىالثالثوالصوت

تعنىدووكلمةدوكاهالثانيوالصوت،ثلاثةالفارسية

يكاهيسمىالأولوالصوت.الفارلمميةاللغةفياثنين

واحد.تعنيفارسيةيكوكلمة

كماالأصواتهذهأسماءبعضتغيرتفقدثمومن

فيوهو،الجوابصوتهوثامنصوتلاحقاأضيف

الكرداناسمالعربعليهوأطلق،الششكاهالفارلحمية

اكتمالإلىإشارةذلكوفيالعقد،الكلمةهذهوتعني

.الديوانتنظيم

الباحثومنهم،العربالباحثينلبعضتبينأنهغير

العربيةالكتاباتبعضأن،القلعةأغااللهسعدالسوري

البغداديالدينوصفيالكنديكتاباتوبخاصة،القديمة

السلمأسماءأنإلىيشيرماتتضمن،الأغانىوكتاب

تحولتثم،مرقمهوماومنها،عربيةأسماءكانتالعربى

بقاءمع،الفارسيبالتأثيرفارسيةإلىالأسماءتلك

هي.كماالأصوات

منأخذقدالغربيالسلمأنإلىهناالإشارةوتجدر

السلمفيالأساسيةفالأصواتالكثير.الشيءالعربيالسلم

صي.لا،،صولفا،،مي،ريدو،:وهي!مبعةالغربي

أثبتوقد.العربيالسلمتتوسطكالتيأصواتوتتوسطها

والغربية.العربيةالموسيقىعنكتبواممنكثيرالحقيقةهذه

أدواتالعربعرف.القديمةالعربيةالموسيقيةالالات

وقدالعصور.أقدممنذوامعتخدموهاكلها،الموسيقى

الالاتهذهبعضبوصفالقديمةالمراجعبعضزخرت

ذكرناكما-العربيةالموسيقىوتفاعلتاستخدامها.وطرق

تتغيرأنطبيعياوكان.المجاورةالشعوبموسيقىمع-آنفا

استعاركما،القديمةالعربيةالموسيقيةالالاتبعضملامح

توارثوها.التيآلاتهمبعضجيرانهم

العربيةالموسيقىآلاتذكرفيماجاءأقدمومن

العربي،الأدبفىالمغنياتكتابفيوردماووصفها

فىالعربيةالبلادرقعةامتدادبعدأنهالكاتبيذكرحيث

مننضارةفىالعربصارأنوبعد،والغربالشرق

الحجاز،إلىفوقعواوالرومالفرسمنالمغنونتفرقالعيع!،

والمزامير.والمعازفوالطنابيربالعيدانفغنوا

المومميقيةألالاتليذكرذلكبعدالكاتبويستمر

الذي،والزلاميالشبابةومنها:ا!متخدموها،التي

منفردتينقطعتينمنمصنوعمزمارإنه:بقولهيشرحه

مثقوبةالجانبينمنحوتةجوفاءقصبةلثسكلعلى

الصوتتوصلرفيعةأخرىبقصبةفيهاينفخ،الجوانب

سريعا.فيخرججوفهاإلى
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عرليةموسيقيةآلاتمنكثيرةنماذجوجدتوقد

العرليةالمتاحفمنكثيرفياليومموجودةوهي،قديمة

العربيةالآلاتأقدمومن.والأمريكيةوالاسيويةوالأوروبية

هذاوا!متمرالزهر،يسمىالعربيةالأعوادوأقدمالعود،

الحالي.امعمهاتخذثمطويلةأغترةللعودالقديمالاسم

ثلاثةوهيالطنبور،القديمةالمو!عيقيةالالاتومن

الالاتومن.والتركيأجغداديواالخراساني:أنواع

أحشصوأراوانربابةالقيثارةأيضاالقديمةالعربيةالموسيقية

أصايارالمعروفوالناي(،الحاليالقانونيشبه)الذي

تستخدمالتيالآلاتومن.أجوقوا(أرروناي)االمزدوج

)وهووالدفاللإط(مفردةتستخدملروقدالإيقاعأضبط

كثر)التيوالكاساتوالجلاجلوالصنوج(الرق

(.الحروبفيا!عتخدامها

هوكماموحدةالعربيةالمو!ميقيةالآلاتتكنول!ا

كانواوالمغإتالمو!ميقي!تبعضإنحيث،الآنالحال

الأوتار.اأماكنويغيرونخاصةبطريقةآلاتهمايصنعون

!صتابفيالأصفهانيالفرجأبوأثبتهمماهذاونستشف

وقالسيفصبنأطهعبدالنعليعنتحدثفقد.الأغاني

وبرع،الموصليإبراهيمايدعلىتخرجمومميقي"إنه:عنه

حاصة،العودعلىأ!همرباوفي،والتلحينالغناءفي

وقد.المتوكلزمنإلىوعاش!،العباسيللأمينوغنى

محسناومؤدباحاذقامغنياكانبأنهأبوالفرجوصفه

وطيبروحخفةمعمتقدما،وضاربامتفنناوصانعا

يبقىالطستف!مث!!وغناؤهنوادر،وملاحةمجالسة

وعودهأعسر،وكان.سكوتهبعدالسمعفيساعة

ث!ا،فوقهالمثلثتمالأوتار،أسفلالبمالأوتار،مثلوب

الزير".ثم،المثنى

الأص!!فيهي.الحديثةالعربيةالموسيقيةالآلات

بعضإليهاأضيفول!شنفسها،القديمةالآلات

الآلاتشمن.التفريعاتبعضفيهاظهرتأو،التحسينات

الخمسة،الأوتارذوأحودامنهظهرفقدالعود.لطورتالتي

.السبعاوييسمىالديوهو،السبعةالأوتارذووالعود

وقد.معروفةتكنأصماالكمانمنمتعددةأنواعظهرتكما

تناسبها،التيالأسماءبالقاهرةالمجمإللغويعليهاأطلق

اسماالفيولاوعلى،الكماناسمالفيولونعلىفأطلق

الجهير.الكماناسمالفيولونسيلوعلى،الأوسطالكمان

الأجهر.الكماناسمعليهأطلقفقدالكونترباسأما

العربيةاللغةمجمعأطلقهااكتيالحديثةالألعمماح!ومن

وهياليراعةاسمالحديثةالموسيقيةالآلاتبعضع!

.البوقوهووالشبور،الكلارينيت

فيحالياتستخدمالتيالإيقاعأوالنقرآلاتومن

النحاممية،والصنوجوالكبير(،)الصغيرالدفالعربيالعال!

ونقارية(،المتساويةالأربعةالأضلاعذو)الدفالمرعبر

والدربكة،المواكبفيالإبلفوقعليهاينقرالتيالجمال

مجمعأسماها)التيوالكاساتالمسحر،وطبلة،أطبلةاأو

والخشاخيعق،والمقارح،والصفاقاتالصحنان(العربيةاللغة

والجلاجل.،سالأجراوا

معمستمرتفاعلفيالعربيةالموسيقيةالالاتتزالولا

عمليةفيفهي،المعمورةأرجاءسائرفيالموسيقيآلات

والعطاء.أ،خذ1منمستمرة

أبو؟كتاب،الأغانينصر؟أبو،الفارابى:أيضاان!!

الأعحفهاني.الفرخ

تكتبالموسيقىمننوعالكلاسيكيةالموسيقى

والباليه.والأوبراالدينيةوالطقوسالموسيقيةللحفلات

منتعقيداأكثروهي.الفنيةالموسيقىأحياناوتسمى

وموسيقىالشعبيةالموسيقىتشملالتي،أصشعبيةاالموسيقى

والررك.الجاز

السرعةحبثمنال!سلاسيكيةالمومحيقى:تختلف

ثأنواحداموضوعاتعالجعادةأنهاصما،الأسلوباو

إحساساتعطيأومعينةف!صةعنتعبرأوقصةتح!ص

خاصا.

الكلاسيكيةالموسيقىأنواع

الآلية،المو!حيقى:نوعانالكلاسيكيةالمو!ميقى

النوعين.بينيجمعبعضهاأنونجد،الصوتيةوالموسيقى

والفهمايلأداءمنعاليامستوىالموسيقىهذهوتتطلب

للمو!ميقى.

:أنواعثلاثةوهي.الاليةالموسيقى

ومن،آلةأيعلىواحدعازفيؤديهالمنفرداللحن

السوناتا.الشائعةالطويلةتكويناته

2-هبينيتراوحلعددوتكتب.الحجرةموسيقى

ان!:.الموسيقيةالآلاتمنأنواععدةعلىيؤدونهاعازفين

.الحجرةموسيقى

منجمهورأماموتؤدى.الأوركستراموسيقى

يعزفون،عازف001و51بينيتراوحبعددالمتفرجين

وأ،الوتريةالموسيقيةللآلاتالاربعةالأنواعمنأيعلى

النقر.أو،النحامميةأو،النفخ

:أنواعأربعةوهي.الصوتيةالموسيقى

فيهاوتستعمل،الفنيةبالأغانىوتعر!.الأغاني

يصماحبإذ،قوةالموسيقىتزيدهاأدبيصيتذاتقصائد

الشعرمنالقصيدةكانتإذاخاصة،عازهـبيانالمغني

الرومانسي.

والألتو،السوبرانو،أصواتلمجموعةوتكتب.الكورال

وأأوركستراالمغنيتصاحبوقد،والصعادحوالجهير،
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القصائدهذهمعظمكتبوقد.واحدةآلةعلىعازف

الديخية.للطقوس

الأداءمعوالاليةالصوتيةالموسيقىبينتحمعالأوبرا

ما،لقصةالدراميةالجوانبلتصويروتستعمل،المسرحى

والغناءالمنفرد(،)الغغاءوالأرياالأوركسترا،فيهاوتشترك

والباليه.،()الكورالالجماعي

الأوركستراتستخدمكالأوبراوهي.الموشحات

تكونالتيالقصةروايةأجلمنوالكورالالمنفردوالصوت

ديني.موضوعذاتغالبا

الكلاسيكيةالموسيقىأشكال

ثلاثةباستعمالمومميقاهالموسيقيالمؤلفيشكل

تشملوهيبموالمغايرة،والتباينالتكرار،هياماليبأ

والحر.،والفوجى،والتباينوالسوناتا،،البسيطةالأشكالا

تاريخيةنبذة

وأالقديمةالحضاراتموسيقىعنالكثيريعرفلا

أنواعأقدممنالإغريقيةالموسيقىكانتوقد.أصواتها

لهاأضيفتثم،القديمةالموسيقىعلىأثرتالتيالموسيقى

المزماري.وال!رغنالمثقبالبوق:الرومانيةأ،لات1

وقدبالتعقيد،الموسيقىتميزت.الوسطىالقرون

نأإلىالنغمةأحاديةوظلت،الدينيةللطقوساممتعملت

زادتثم.النغماتمتعددةإلىالأوروبيونكلورها

حينماالميلاديعشرالرابعالقرنفيتعقيداالموسيقى

وإيطاليافرنسامنمؤلفونكتبوقد.الأنغامتعددت

.متميزةموسيقى

خلالهمارسعامثقافينموعهدكانتالنهفمة.فترة

الموسيقية،التنظيماتمنعديدةضروباالموسيقيونلمؤلفون19

الابتكارأتضمنومن.غنيةوأنغامأصواتعنهانتجت

واحدةالآلاتاأوالأصواتفيهتتتالغالذيالفوجلحننمط

مختلفة.درجاتعلىنفسهالنغممرددة،الأخرىبعد

بالموسيقىالاهتمامازدادحينوذلك.الباروكيفترة

مؤأسفوبهااهتمكلاسيكيةموسيقىإلىفتحولتأحامةا

وبيتهوفن،موزارتأبرزهمومن.طويلةلفترةالمومميقى

النمسا.منوكلاهما

المؤلفينميولخلالهاتوجهت.الرومطنسيةالفترة

فقد،منهمالعديدفيهاونبغ،والعاطفةالخيالإلىالموسيقيين

ومن.الفترةهذهخلالأعمالهاخربيتهوفنكتب

فاجنر.وريتشاردليحستفرانزكذلكالبارزينا!وسيقيين

الموسيقىفيتطوراتبعدةجاء.العشرونالقرن

المومسيقيوالنمطالمستعملةالالاتحيثمنالكلاسيكية

الموسميقىعلىتؤثرالشعبيةالموسيقىبدأتكما.والموضوعي

كماالظهور.فيالجازعناصربعضوبدأت،الكلاسيكية

عرفتموسيقىسترافينسكىمثلالموسيقيينبعضقدم

(.المحدثة)الكلاسيكيةالجديدةبالكلاسيكية

مؤلفوخرجالميلاديالعشرينالقرنمنتصفوفي

الالاتاسمتعمالوبدأالتقليديالنمطعلىالمومعيقى

الإلكترونية.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

جملتراا

نهايةفىالصلةذاتالمقالاتانظر،التراجمصالمعلوماتمنلمزيد

.الكمانالبيانوبمالأوبرا،:التاليةالمقالات

أمريكيونمؤلفون

روي،هاريسجورج،جيرشوينردواإدتشارلزيفز،آ

لنأ،نيسهوفهارودآ،ندبلاكوصموئيلربر،لا

حون،كيجردلاليو،ي!نستابير

أ6بشراليونمؤلفون

بيتر،سكلتورب

لطونأ،كرلرو

لىلباأ،ليرخ

لركا،ئيرز

ليترنزافر،تلرشو

لدنورأ،يبرجشو

لكومما،لد!رآ

نيرودردتشار،بنيت

لنأ،!عتوردور

نمساويونمؤلفون

فريتز،يسلركرا

حوستا!،هلما

يوسأمادفواغعاسغ،موزارت

حوزيف،نيدها

بريطانيونمؤلفون

رالف،وليمزفود

توماس،مورلي

فرنسيونمؤلفون

فيلبجانرامو،حورج،بيزيهحاك،إبرت

كميل،نسسا-نساتشارلز،ولودجاجاك،وفنباكأ

نسوافرا،لرينكوكلود،لوسيودهكتورلرليور،

حول،م!ينيهماموريس،فيلراديير،ليز!

ألمانمؤلفون

ليلكس،مندلسونويليبوا!دكريستوف،جلوكباح

نجلبيرتإ،نكهامبردرتحشارد،وسشترانسيوها،مزبرا

دريدريكجورح،هاسدلروبرت،شومانماكص،بروش

بول،يميتهندريتشاردحنر،فاد!الودفيغ،بيتهو!ن

موبصيربير،ماليلبحورح،دتيليما

إيطاليونمؤلفون

ألطونيو،ديفالدينويتاجا،دوليزيتينيكولو،نيىجالا

موزيو،كليمنتيوتورينوأ،ريسميحيليفاحيو،لسترينابا

لويجي،كيروبيىألساندرو،سكارلاتىلاتيستاحيولاني،رحوليزي

يترو،جنىسكا!اومينيكود،ىلارسكامو!صجيا،لوتشيمى

يوكلود،يدشفيرمويبىحوز،يدفيريجيأ!،لاليكوللاد
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رودرمؤلفون

صهـيحورأل!و!روشتاير،سرحيمتمقسيرحيبروكمييور،

ب1شيقوا،ثفشور!ا-رممس!بأعسدرأ،دلورد

يحورإ،!يسح!صستراليتعغ!إستر،ي!ض!يس!صتمتسا

ممزيد،شيتترحصشوستالتقإمراأ،دتورياقتاحا

مودست،مسورحس!يفاسيليفيمحقسيرحي،راح!انيودص

آخرونمؤلفون

حاد،سيمليوسسحقإ،ضأ

فرالمحسواصريدريكلاد،شوحادإحس!،!ححيبادرو

ودمالوجلفالا،ليلا،بارتوك

حميتو!،سبوا!-!يا،ثيستورحص،كىرلد

لتادرر،فيادكوردواد!،!اجر

دهـاض!،اجستس!!تحهوأ،كافورد

حوراصمميرا،فيررو،

ليلدا،رلمويملا

ريهسدأ،يف!بر

كيير،اجربو

ماستوكسيرا،مليتشا

در،ليو،ينسشابير

ورتورأ،س!صينيتو

ض!مرراد

يرسشا،لىماكرد

وحةلممرادالألحاا

لىلحاالأاع!تما

ل!!يرتسوا

!يالتا

موسيقىو،لروسدا

!ميقىمو،ةدلسريماا

تالالسوا

لمىسالفاا

ل!تماء

ةزحورللأ

عيةالأ

اممسحيةالترتيلة

لتروبادور

الموسيقيةالفرققادة

!رحوالسير،!وقي

حور!،سير!!

درثر؟شو،

صلهل!صيرتمامجلمر،

شودهرست،!صاراحالى

توأ؟شلصرر،

حىسير،يسفشرص

حيمص،ليم!ت

هـ!يلسيرا،ودو

لموسيقىاعرعنا

اصعحةاطكلتا!الصوتا

إيتمااكارموااصقةاأعاتأ!مواطبقة

الآليةالموسيقىأنماط

المارش!،الماتحهاريا

الر!سيميةالحتتاليةلحرالموخ،

المعزولةاحميمنويةاالقصيدة

الدراسيةايرمميقيةعةانقطوالثوستميرتو

ال!لتتاخلح!

الثاصلأطحنا

الغنائيةالموسيقىأنماط

ايادريعالاوالر!ميقىالشعرراعى

العسائيةاررهـحيةاستاصهـاطتحوأ!ا

المميستري!!المحطئ!ال!ظصوت

ال!صسيةالمرمميقىالعحاء

!يميسيمحريدرلالأا

ال!عر!ت

وبرالأا

يتبروللأا

كستراورالأا

ليهلباا

الإيقاعسدول

صلةذاتأخرىمقالات

ضقة،لموسيقيةادميلالحاا

يقةطر،وح!سور

يسةا!د1،سيسيليا

الر،سةاصتحوكةا

كوريا

المزاهـالرسيقي

الأرتجاليةالمرسيقى

الإلحترو!يةاالموسيقى

الححرةموسيقى

احصرايااحديياادرع!

الميورات

موسيقىورقم!،اعدا

يحكيصوتيموليقىتكوينالكئسيةالموسيقى

وبصلبه،السلامعليهالمسيحبالامالخاصةالإنجيلقصة

كبيرعددالمو!ميقىهذهيؤديقدو.النصارىيعتقدشما

يؤديهاأو،مصاحبةبآلاتشورس()والمو!ميقي!تاطغإتمن

وتؤدى.الإنجيلمنشحصياتنيمثلوالمغن!تمنقليلعدد

خلالأي،المقدسالألمعبوعخالألعادةال!ضسيةالموسحيقى

فيهدخلالذيالأحد:الأحدينابينماالممتدةالفترة

وهويليهالذيوالأحد،المقدسبيصأحسلاماعليهالمسيح

أ!صح.اعيدأحد

الرالغالقرنمنذالكنسيةالمو!ميقىظهرتوقد

الكنسيةالعادةمننشأتقدت!صنوربما.الميلادي

منالأخيرةالأيامعنالإنجيلقصمصقراءةكياختي

موسيقىشكلإلىوتطورت.السلامالمسئكلليهحياة

تشبهوصارت،الميلاديعشرالسابعأغ!رناممذدرامي

هذهمنظهرماأشهرومن.الدينيةالموشحات

القديسلروايةوفقاالمسيحآلامأحضسيةاالمو!يقى

باخ،اللألمانيالمو!ميقاروضعهاالتيأم()972متى

مقطوعاتمنيتكونالذيالملحونالإلقاءوتشمل

صوتيةأنغامأو.الخطبةإلقاءيشبهبألمحلوبتغنىمفردة

جماعاتشكلفيأو،الأغانيشكلفيمفردة

أوركسترا.ومقطوعات

النصراني.الدينيالموشح:أيضاانف!إ

ئيروا(.م7581-0181)دولفردأ،موسيه

لاالقراءةمنهيقصدمسرحياتهمعظماكانصرنسيوشاعر

لسلسلةموسيهصيتذاع.المسرحخشبةعلىالتمثي!!

الاجتماعية.الادابتناولتأضياأمموميدلمجةامسرحياته

وهي،والمأثوراتبالهزلياتمجتمعةالأعمالاهذهوتعرف

عميقفهماعنوتكشفذكيا،شماعرياأسلوباتعكس

الحبجوىمسرحياتهوتناولت.أجشرياأطسلوك

الفظ.أضكلفواالبراءةب!تالأزليأضاقضوا

تمثيليةأم()834لورنزاكهوموسيهروأيةوكانت

مرةلأولوقدمتبإيطاليا،فلورنسافيلحمطرتتاريخية

.أم698عامالمسرخعلى

الأولىالشعريةمجموعتهونشربارلمك!،فيمو!عيهولد

بأنيؤمنوكان،أم083عاموايطاليةأسبانيةحكايات

المعاناةوأنكاتبهنفعك!خلجاتعنيعبرأنيحبغيأصشعرا

شهرةقصائدهأكثرومنجيد.أدبلإلداعضرورية

وهيأم،379وأم35!عاميب!تنشرت،الليالي

المشهورةالكاتبةمعحبهقصةانتهاءبعداشجانهتصف

ساند.حورج

.جورجساند،:أيضاانف!إ
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.(ت)الموشحالشعرا:نظرا0ووسا

مقطوعةأوقصيدةالنصراليالديليالموشح

القصصإلىالموشحاتمعظموتستند.ملحنةدينية

موسيقية()فرقةجوقةو،فرادىمنشدونويقدمها.الدينية

يقوممشاهد.أو،خاصةملابسأو،تمثيلبدونوأوركسترا

الجوقةلكن،القصةشخصياتمختلفبتصويرالمنشدون

تمثيلوجودعدممنوبالرغمالبارز.بالدورتقومالتيهي

يوحونقدالمومميقيةوالفرقةالمنشدينأنإلامشاهد،أو

ولمعظم.والعواصفالنيرانمثلمسرحيةبمؤثرات

المنشدينبتقديميقوممقدمالنصرانيةالدينيةالموشحات

القصة.تفاصيلويعرضأهـنفردينا

المومميقيةالحفلاتقاعاتفيالموشحاتمعظمتقدم

فيتعقدالمقدسةالتراتيلعروضوكانت.الكنائسأو

منالستينياتمنتصفخلالرومافيبكنيسةمصلى

أصولجاءتوقد.الميلاديعشرالسادسالقرن

الألمانيالموسيقارويعتبر.العروضتلكمناكرشحات

.الموشحاتمؤلفيألتمهرمنهاندلفريدريكجورج

حتىكتبموشحأشعهرام()742المسيحومقطوعته

يوهانالالمانيانالموسيقيانالمؤلفانكتبوقد.الان

الموسيقيوالمؤلفمندلسونوفيلكسباخسباستيان

نصرانيةدينيةموشححات،هايدنجوزيفإنمساويا

مهمة.

الشعراءعلىالعلماءماخذفيالموشح

المرزبانيعمرانبنمحمدعبداللهلأبيأدبينقديصؤلف

والنقاداللغةعلماءاعتراضاتفيهجمعهـ(384)ت

بدأوقد.لهوالمعاصرينالقدامىشعرعلىومآخذهم

شعرعلىالعلماءماخذمورداواحداواحداالجاهليةبشعراء

بالشعراءأتبعهماثم،.إلخ.وزهير.والنابغةالقيسأمرئ

كالفرزدقالإسلاموشعراء،وحسانلبيدأمثالانحضرمين

ثم.عليهمالعلماءوماخذ،والقطاميوالأخطلوجرير

أبي:مثلالمحدثينالشعراءعلىوالنقادالعلماءبماخذيختم

حفصةأبيبنومروانبردبنوبشارنواسوأبيالعتاهية

.والبحتريتماموأبيالأحنفبنوالعباس

يفضلونومناللغويينآراءيغلبذلككلفيوهو

واكتفىواضحةتظهرلمالمرزبانيشخصيةأنويم.القديم

جمعمجردأيوحدهذلكأنإلاغالباوالجمعبالرواية

وموقعاأهميةللكتابيعطيوتصنيفهاورصدهاالمآخذ

والأدبية.النقديةالمؤلفاتبينخاصا

وحدإفريقىملكأم(.087-)1786موشوشو

مائةمنج!%كثرإفريقيا.جنوبفيالسوتوشعب

أمةمنهموجعل،مختلفةعشائرإلىينتمونفرداوخمسين

جمهوريةباسمالانالمعروفةالجبليةالمملكةوأنشأ،جديدة

ليسوتو.

يعرففيمادراكنزبيرج،مرتفعاتفيموشوشوولد

عشرالتاسعالقرنمنالثانيالعقدوفيليسوتو.باسمالان

محاطتلعلىحصناوبنى،أعدائهمنفرالميلادي

كانالذيالتلهذافيوكان.شاهقةصخريةبمنحدرات

موشموشومحاربووكانالماءمنكثيرقابالوسيواسمه

ويقع.إليهالمؤديالوحيدالطريقعنالدفاععلىقادرين

.الآنليسوتوعاصمةماسيرو،منكم02بعدعلىالتل

القبائلمنمتواليةهجماتصدوشعبهموشعوشوواستطاع

كما،والبريطانيينموشوشوبينصداموقعوقد.الأخرى

ولايةمنأوروبيأصلمنالأفريكانالمستوطنينحارب

الغنيةالمنطقةعلىأيديهموضعواالذين،الحرةأورانج

.كاليدونواديفيبالحشائ!ش

عاموفي.البريطانيةالحمايةموشوشوطلبوأخيرا،

الإمبراطوريةمنجزءاموشسوشموأراضىأصبحت،أم868

باسوتولاند.اسمتحتالبريطانية

أم(.198-181)1فورسترروبرت،موشيه

فولاذاختراعبراءةأم087عامسجلإنجليزيمعادنعالم

وهو.فائقةذاتىتصلبخصائصلهخاصتنجستني

يحتفظلأنهالالاتمعداتجمعخاصبشكليتناسب

منساخنة-محمرةتكونعندماحتى،القاطعةبشفرته

بسمرعمليةتحسينفيأيضاموشيهوساعد.الاحتكاكجراء

الحديدسبيكةإضافةأناكتشفحيثالفولاذ،لصناعة

تساعدالمنصوالفولاذإلىالإسبجلسين،المسماةوالمنجنيز،

تحسينإلىالاكتشافهذاوأدىالفولاذ.كربنةإعادةفي

والفولاذ.الحديدانظر:الفولاذ.قوة

بجلوسشرشعاير.كولفوردفيموشيهولد

الىاقتمشمالمدينة.الموصلأيضاتسمىالموصل

نينوىمحافظةعاصمةوهي.دافئةمعتدلةمنطقةفي

مستوىفوقم(2)23قدما073ارتفاعهاويبلغ.العراقية

مننسبياكبيرةكميةالمدينةعلىوتسقطالبحر.سطح

السنة.فيملم375تبلغالأمطار

جبليةعقدةيمثلالذيبموقعهاالموصلمدينةوتتميز

المواصلاتطرقفيهتتجمعالعراقشمالأقصىفىمهمة

.الجنوبنحوالمتجهةوتلكالشمالمنالقادمةالختلفة

جانبإلى،الشماليةالعراقبوابةالموقعهذايعدكما

مماالبلاد،شمالفىالمهمةالنفطحقولمنطقةتوسطها

الرئيسية.وعقدتهالشماليةالعراقمدنأكبريجعلها



الكهرباءموصل،46

وتوجد،دجلةلنهراليسرىالضفةعلىالموصلوتمتد

والتىأضاريحافىالمشهورةنينوىمدينةأطلالبجوارها

مدينةكذلكبجوارهاتقعكماللآشورل!ت.عاصمةكانت

.السلامعليهيونس

بعدأعراقيةاالمدنكبرياتأضةثاالموصلتعد.السكان

0002022.1سكانهاعددللغفقد،والبصرةبغداد

حوالىعددهموبيئ،أم779عاملإحصاءطبقانسمة

%8حواليسكانهاعددويش!سل.أم399عامالمليونين

العرات.سكانعددجملةمن

العربمنخليطمنالموص!سكانويتكون

مايع!صسوهو،آخرينجاتإلىوالتركمانوالأكراد

دية.حدركمنطقةالمدينةإقليمأداهالذيالتاريخيالدور

ذا!ك،وصر،بال!سلامالمدينةس!صانمعظمايدينكما

فينصرانىتجمعأكبرالمجاورةوالقرىالموصلفييعيم!

.العراق

حواشالموصلسكانعددزاد.السكانيالنمو

فقطمرة71.مقابلالشمرين،القرنبدايةمنذمرة302.

منالمدينةسكانعددارتفعوقدعشر.التاسيعالقرنخلال

الميلاديعشرالتاسمعأغرنابدايةفيفينسمة000.35

ثهـاعشر،التاسعالقرنمنتصصفينسمة000.04إلى

ذأ!كبعدوتضاعفوا،أم009عامنسمة000/06إلى

،أم069عاملسمة178لم...إلىليصلوامراتثلاث

نسمة(0،0.264)نسمةرئالمليونمنأكثروليبلغوا

إلىالتاليةسنةعشرةالاثنتيخلالقفزواتم،أم659عام

منالثالثالربعويعد.أم779عامنسمةأو022لم...

حيثبمالموصلس!صاننموشتراتأمعرعأحشريناالقرن

.مراتتعميعمناكثرالسكانعددتضاعف

%03الموصللمدينةاسمكانيالنمومعدلبلغوقد

كلواحدةمرةسكانهاعددمضاعفةفىتسببمماسنويا،

.أم779-0591عاميبينتقريبامشواتثلاث

مركزابأهميتهاالقدمممذالموصلاشتهرتالاقتصاد.

.للعراقشماليةكبوابةالجغرافيموقعهابسببمهماتحاريا

بناهحديديخطبوساطةوحلببتركياالمدينةوتتصل

مطاروجودجانبإلى،الأولىالعالميةالحربقبلالألمان

الداخلية.للخطوطصغير

منذالموصلإقليمافيالنفطاكتشافأدىوقد

أهميةألمدينةااكتسابإلىالشعرينالقرنمنالثلاثينيات

وأالخامللمادةلالنسبةسواءالدوليةالأسواقافيكبيرة

بإنتاجالمدينةاشعتهرتكما.النفطمنالمكررةالمنتجات

الموسليناسممنهااشتقالتيالناعمةالقطنيةالأقمشة

الموص!!فىويوجد.مشهورةقطنيةملابسوهي)الوصلي(

.أحراقباالسكرمصانعأه!اأيضا

)الموص!تالكهربائيالتيارانظر:الكهرياء.موصل

(،الكبلات)أنواعالكبلبمالكهربائيالعازل(،أ!وارل01

.()التوصيللنحاسا(،)حدوألكهرباءا

قمالق،الموصلينأوالموسلينأيفاويمالموصلي

منمصنوعالبياضناصحعغيروأخرالنسيجدقيقأبيض

.المغزولالغليظالقطن

تمحيث.العراقفىالموصلمدينةمناسمهاشتقوقد

القطنيةالأنسجةالبريطانيونويسمي.مرةلأولصنعه

كلمةتعنيالمتحدةالولاياتوفي.الموصليأ!ةالخا

الموصليويسمى.اليوميللامحتخداممتيناقماشاا!لوصلى

.الملاءاتقمالتقالعريض

-247هـ،أ19-521)هيمبراإ،الموصلي

الدولةعصرفيالعربالمغنينأشهرمنواحدم(.608

النديمبابنواشتهرببغدادال!صفةفىولد.العباسية

الموصلي.

نشأأنهغيرفارسيأصلإلىالموصليإبراهيمينتمى

غيرالكتاتيبفيدراستهوبدأتميما.بنيقبيلةفيوترعرع

ولاموهأقاربهضايقهولمابالغناء.لتعلقهفيهاينجحلمأنه

الغناءتعلمحيثالموصلإلىهرببالموسيقىلانشغاله

العربيةالمدنبينذلكبعدوتنقلأ!ود.اعلىوالعزف

والموسيقىالغناءلازدهارطويلاوقتاالريبمدينةواستقر

فيها.

المهديالخليفةمنهطلبإبراهيمااشتهرأنوبعد

بعدوألف،وأبدعفيهاوأقامفذهببغداد،إلىالحضور

والفضل،البرمكيخالدبنيحيىأمثالمنللوزراءذلك

كانأنهالموصلىإبراهيمعنويعرف.البرمكييحيىابن

وهوالماخوري،المسمىالموسيقيالإيقاعاستخدممنأول

ونقرةنقرةزمانبينهمايكونأنيمكنلامتتاليتاننقرتان

وقد.نقرةزمانووضعهورفعه،ورفعهوضعهوبين،منفردة

ثلاثإلىصنفهاصوتتسعمائةالموصليإبراهيمألف

متوسطة،والثانيةالمثالنادرةالأولىالدرجة،درجات

ولعب.لهووالثالثة

معاصريه،كلوفاق،والدقةوالسموبالرفعةفنهاتسما

الأجل.وافاهأنإلى-الخلافةعاصمة-ببغدادوظل

-767هـ،236-051)إسحاق،الموصلي

كان.الموصليإبراهيمبنإسحاقمحمدأبوم(.085

وملحنا.وشاعرافقيها

يؤلفشاعراوكانالعلوممنعدداودرسببغدادولد

"لول!المأمونالخليفةعنهقالفقيهاوكان.بنفسهأغانيه
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لوليتهالغناءمنعندهمبهوأشتهرالناسألسنةعلىماسبق

والصدقالعفةفيمثلهأعرففمابحضرتيالقضاء

و-الفقه".

لحنإذافكانألحانهبجودةالموصليإسحاقواشتو

الملحنين،منغيرهالقصيدةيلحنولالحنهيشتهرءكعرا

عددالواحدةالقصيدةيلحنأنعهدهفىالناستعودرغم

هذافىالفائقةولمقدرتهلهتقديرذلكوفي.الملحنينمن

.ا.لمجال

فحسبالموسيقيةالألحانتأليفعلىتفوقهيقتصرولم

الكتبفمن،الموسيقيةالكتبتأليفليشملتعدأهاب!!

أخبارمعبد،أغانيالميلادبمعزةأخبارألفهاالتيالموسيقية

الحكماءبمموارث،الأغانيمنالاختياربمالرمةذي

،والإيقاعالنغمالندماءبموالزفن،الرقص؟الكلامجواهر

نعاهالأجلوافاهوعندما.المتخيرةالنوادرالحجاز،قيا!

قالالذيالمعتصمبنالمتوكلالخليفةبينهممنكثيرخلق

".وزينتهوبهائهالملكجمالمنعطمصدر"ذهبكنه

ببغداد.وفاتهوكانت

3911هـ،176-58)9عبدالرحيم،الموصلي

الموصلي.محمدبنمحمودبنعبدالرحيمأم(.272-

حتىبهاوظلبالموصلولد.المذهبشافعىأصوليفقيه

فيالموصلينشأبغداد.إلىفرحلالتتار.عليهاا!شولى

.عصرهفيالشافعيةشيخجدهكانفقدومجد،علمبيت

نهايةمنها:كثيرةمصنفاتلهبغداد.فىالقضاءتولى

شرح،التنبيهمختصرالوجيز؟مختصر،الفقهفيا!نفاسة

الفقه.أصولفيالمحصولمختصراالوجيز،

ببغداد.توفي

هـ،755-)681الحسينبنعلي،الموصلي

الموصلي.القاسمبنالحسينبنعلىأم(.2821-354

ولدشاعر.أديبمقرئنحويأصوليشافعيفقيه

وأخذالضرير.الواسطيعلىالقراءاتوقرأبالموصل

الفقهوأخذ،الوراقبنالدينشمسالشيخعنأشاطبيةا

عنوالنحو،الاستراباذيالدينركنالسيدعنوالأصول

وس!،الحجرياللهفضلبنوالشمسالمعيد،أشمسا

حج.النحويبلدجيبنالتاجعلىالأصولجامعبعض

عنوأخذدمشقوقدمالحجازعلماءمنوانتفع،البيت

لطيفكانعلمائها.عنوأخذبغدادودخلعلمائها.

له.معهمومتواضعاللفقراءمحبا،اللسانطلق،العبارة

أصولفيالحاجبابنمختصرشرحمنها:كثيرةمؤلفات

نظم،ا!صهأصولفيالسماعاتيلابنالبديعشرح،الفقه

شرح؟مالكلابنالتسهيلشرحالصغير،الحاويكتاب

ومنهالتعبير،عرففىالعبيرعرف،للسكاكيالمفتاح

بالموصل.توفي.بخطهإجازةبها،الظاهريةفينسخة

الضوء(.)خواصالضوءأنظر:.الضوئيةالموصلية

التىالملابسطرازلوصعامةيطلقتعبيرالموضة

زمنيةفترةفيماللدفيالناسمنالأعظمالسواديرتديها

،السياراتمنالناسلدىالمحببالوازفإنوكذلك.محددة

ضمنأيضايدخلالأمورمنذلكإلىوما،والبيوت،والأثاث

،الفنونأنماطأيضاتحتهاتندرجقدالتيالموضةباب

منكبيرعدديفضلهاالتيوالرياضة،والأدب،والموسيقى

السلوكأشمكالمنشكلاتعكسالموضةفإنوهكذا،.الناس

ما.مجتمعفيالناسمنالأعظمالسوادلدىالمقبول

إلى،عدةلسنواتأولأشهرشائعةماموضةتبقىوقد

وأموضةمانشاطأوما،منتجيعد.أخرىبهاتستبدلأن

منمقبولأفيهايعدالتيالفترةخلالللموضةمسايرا

لاالنشاطأوالمنتجهذاأنغير.المجتمعواسئمنقطاع

الزمن،منفترةمروربعدقديمةموضةيصبحأنيلبث

تقبله.عنالناسغالبيةتكفثحينوذلك

التغييراتلايتقبلونالناسمعظمإنالقولمنولابد

الجديدةالموضاتفإنولذأ،الموضةأنماطمنفيهاالمبالغ

.كثيرةمناحمنمحلهاتحلالتيتلكالغالبفيتشابه

منكطرازالملابسمنمعينطرازالممتعماليبدأقد

وأالعادةنطاقضمنيدخلأنيلبثلاأنهإلا،الموضة

فعلىآخر.إلىجيلمنتوارثهيتمحينالتقليديالعرف

التالممعالقرنأوائلفيالطويلةالسراويلحلت،المثالسعبيل

حدودطولهافيلاتتجاوزالتيتلكمحلالميلاديعشر

فىالرجالملابسفيكموضةالجواربارتدأءمع،الركبة

ارتداءأصبحفقدالانأما.المتحدةوالولاياتأوروبا

معظمفيللرجالبالنسبةتقليدياعرفاالطويلةالسراويل

السراويللونفيالتغييراتكانتوإن،العالمبلدان

السنين.مرعلىوآخرحينبينتستحدثماتزالالرجالية

وتختفيتسودالتيالموضاتعلىبا!متمراريطلق

الناسمنالعظمىالغالبيةبأنعلما،تقليعةامممبسرعة

معينةتقليعاتالناسبعضيمارسوقد.التقليعاتلايتقبلون

نطاقعلىللتقليعاتالترودالممكنمنلأنالسلوكفي

الميلاديالعشرينالقرنمنتصففيانتشرتفقدوالممع.

الخصر،حولبسرعةتدارالتيبالأطوأقاللعبتقليعةمثلا

التزحلق.ألواخلعبةوكذلك

الموضةالناسيتبعلماذا

القرنقبلمعينةقوانينتفرضالبلدانبعضكانت

يرتديهاالتىالثيابموضاتلتنظيمالميلاديعشرالتاسع
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وضعمرأ!دفاكانو.معينةاجتماعيةلطبقاتالمنتمون

علىالحفاظهو(الصرفتنظيم)قوانينالضبطقوانين

الأحيانابعضفىأضاساتجبركانتفقد.الطبقاتنظام

صدرإذ،بلدحسمفيمصنوعةوطنيةمنتجاتشراءعلى

سبيلعلى،الميلادياعشرالسابمالقرنإبانإنجلترافي

أ!دنيااأ!بقات11منالرجالعلىيفرض!قانون،المثال

هذاأنغيرإنجلترا.فيمصسوعةصوفيةقبعاتارتداء

مرموقةم!صانةيحتلونممنللرجاليسمحنفسهالقانون

فرنسامنمستوردةمخمليةقبعاتيرتدواالمجتفأنفي

إيطاليا.أو

لأ!مبابالموضةألحماليبينتهجونأصاسافإنالآنأما

أنفسهميقرنواأنفيأطالمثاممبيلعلىيركبونفقد.متنوعة

علىالجديدةيتئالموضةقدإذ،الناسمنالختارةبالفئات

أصسينماانجوموالرياضي!!مث!!،المرموقونالناسالفور

ايحذقأنآخرونيلبثوما.السياسيةوالشحصيات

بهذهألافسخماأجقرنوا،الجديدةالموضةويتبنوا،حذوهم

الملالسأنيعتقدونالناسبعضربأنعلما،المتميزةالفئات

منترفعأنشأنهامنالموضةتسايرالتيوالمقتنيات

.الحياةفيم!صانتهم

منلقبوأ!ماالكفيلةالسبلللناسالموضةاتباعيتيح

أسسلوكواالملابسعلىهذاويسري،الآخرينجانب

وغيرهاوالبيوتالسياراتعلىيسريمماأكثر،الاجتماعي

وتبديلهاتغييرهامنالناسغالبيةيتمكنلاالتيالأمورمن

الخمسينياتفيالناسرمنكثيرحاولولقد.دائمبشكل

شالأمماطالرم!.بمروراسداحلىاوالديكوروالأثاتالملابس!ىتتعيرالموفمة

الأركأأصةسهحاأكترموضاتمحلهالتح!!تلاش!أرمالمتتاج!!(ا)إلى

ولائهمعنيعبرواأنالعشرينالقرنمنأحستينياتوا

الجينز.بارتداءمعينةواجتماعيةسياسيةلمعتقداتوتبنيهما

قطاعجانحبمنمقبولةموضةأصبحأنمالبثالجينزأنإلا

.أساسامنومتنوعاسعسو

منالمزيدأنفسهمعلىلئضفواأيضاالموضةأضاس!ايتبع

بتغيرتتبدلالجمالمقاييسأنالمعروفومر.الجاذبية

المتغيرةالمقاييسمعيتلاءمبماأنفسهمالناسويزين،السنين

ثقافةمنتختلفالجمالمظاهرأنكما.للمجتمع

يستخدمونالمجتمعاتمنأ!ديداشىفالناس.لأخرى

فيآخرونيستعملبينما،جاذبيتهملزيادةمثلاالمساحيق

ويزين.وجناتهملتلوينملونةدهالاتأخرىمجتمعات

وباهممتحداث،بالوشمأنفسهمأجلدانالعضشيالناس

.الملونلالصلصاليملأونهاندوب

بتغييرالعصورمرعلىأخساءواا!جاأايستمتع

وتسريحاتهمملابسهمطرازتغييرأعمويت!مظهرهما،

منعامةمقبولةبسبلمظ!همأضبديلأغرصةازينتهمار

أساس.امعظم

الموضةتتبدللماذا

الرابعالقرنقبلكبيرةتغيراتتشهدالموضاتت!شلم

والسياسيةالاجتماعيةالظروفأنغير.الميلاديعشر

منالموضةعلىأثرتالتقنيةأسلتطوراتلالإضافة،للبلدان

التاريخ.ذلكمسذعديدةجوانب

منالعديدحكامبدأ.والاجتماعيةالسياسيةالظروف

يقررونالميلاديعشراشابعالقرنفيالأوروبيةأجلدانا

الميلاديعشرالتاسعالقرنسالتسعينياتفيسائدةكاتالتىالترييسية

اليسار(.)إلىاعشرير،ااتحرناصبعينيات
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البلاطهيئةأعضاءبهاتحقيدأنيجبالتيالأزياءطراز

لويسالملكأخذعشرالسابعالقرنمنتصفوفي.لديهم

ومالبث،صلعتهبهيخفيمستعاراشعرايرتديعشرالثافط

وارتداءشعرهمحلقفيشرعواأنالفرنسيينمنالخاصة

أخذتعشرالتاسعالقرنمنتصفوفيالمستعار.أصشعرا

فكتورياالملكةيقلدن،يقالفيما،الإنجليزياتالنساء

بامشخداموذلكمنفوخةفساتينبارتداءالضخمبجسمها

.الثيابتحتالحشوات

بعضالاجتماعيةالطبقاتنظامانهياررافقكما

فقدتعشرالرابعالقرنخلالففي.الموضةفيالتغيرات

الصارمالطبقاتنظاموأخذنفوذهامنكثيراالنبلاءطبقة

الاعتناءفيالنبلاءطبقةأعضاءبدأولذاأوروبا.فىيضعف

الوسطى.الطبقةعنأنفسهملتمييز.بملابسهم

القرنمنتصففيبالجملةالملابسإنتاجأدىوقد

الموضةأساليبتسايرالتىالملابستوفيرإلىعشرالتاسع

منالناسوبدأ.أرخصبأسعارالناسمنكثيرةلأعداد

متشابهةملابسيرتدونالاجتماعيةالطبقاتجميع

علىالتعرفالانالأسهلأصئمنبحيثالطراز،

منأكثروصنعتها،قماشهانوعيةخلالمنالغاليةالملابس

موضتها.طراز

مرعلىتروجالتيالرياضيةالألعابأنواعأثرتكما

القرنففي.الناسلدىالثيابارتداءطريقةعلىالسنين

يرتدونإنجلترافيالناسبدأمثلاالميلاديعشرأضامنا

الثعالب،بصيديهتمونبدأواأنبعدبساطةأكثرملابس

الهواءفييمارسونهاالتيالرياضيةالنشاطاتمنذلك!غير

ارتداءإلىالحاضرالوقتفيالكثيرونويعمد.الطلق

الجولف،مثل،معينةنشاطاتكارسةلدىخاصةملابس

)التنص!(.المضربوكرة،الحيواناتوصيد،الخيلوركوب

فيالثيابطرازعلىتأثيرهاأيضاالحروبتركتوقد

إلىعودتهملدىالصليبيونأحضرفقد.البلدانمنكثير

الميلاديينعشروالثالثعشرالثانيالقرنينفيمثلاأوروبا

جلبواكما،الملابسطرازحولالشرقمنمتنوعةأفكارا

تكنلمالتيالأقمشةمنوغيرهالنفيسالحريرمعهم

.حينذاكالأوروبيةالقارةفيمعروفة

-)9178الفرنسيةالثورةإباناستبدلتكما

النبلاءبطبقةترتبطالتيالأنيقةبالملابسام(ء97

نابليونأصبحوحين.بعساطةأكثرملابس،الفرنسيين

بتفصيلهاالمعتنىالأزياءأعادأم408عامفىإمبراطورا

الفرنسي.البلاطإلىوخياطتها

العالميةالحربخلالالأقمشةفيالشحأدىولقد

الأزياءظهورمنالحدإلىأم(459-1)!39الثانية

كميةتحديدإلىالحكوماتمنالعديدلجأكما.الجديدة

وشحتالختلفة،الثيابأنواعصنعفيالمستعملالقماش

الثانيةالعالميةالحربخلالالنيلونمنالمصنوعةالجوارب

بالطلاء.سيقانهندهنإلىالنساءمنالعديدلجأتبحيث

وموادالالاتفيالتطورأحدث.التقنىالتقدم

خاصة،الموضةاتجاهاتعلىكبيراتأثيراوالأقمشةالصباغة

باستمراروتتبدلتتغيرالأزياءوأخذت،بالثيابيتعلقفيما

التقنية.عاليةمتقدمةإنتاجأنظمةتملكالتىالبلدانفي

أصباغاممتحداثأتاحعشر،الثامنالقرنأوائلفي

فيالألوانمنمتعددةتكويناتإدخالإمكانيةجديدة

المسننة،القطنحلجالاتابتداعأدىكما.الملابس

القرنأواخرفىالالاتمنذلكوغير،الآلىوالنول

.والخيوطالآقمشةإنتاجفيكبيرةزيادةإلىعشرالثامن

الخياطةألاتابتداعبعدبالجملةالملابسإنتاجوبدأ

وأدى،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففىالمحسنة

أكبرتوحيدإلىالمتماثلةقماإلملابسمنتصنئالعديد

تركتولقد.الناسمنالكثيرلدىالأزياءطرازفي

علىتأثيرهاالحينذلكمنذالجاهزةالملابسصناعة

.الجديدةالأزياءموضات

العشرينالقرنأوائلفيالصناعةرجالبدأوقد

الصناعية،بالخيوطالمنتجاتمنوغيرهاالملابصربصناعة

العنايةلسهولةنظراالأقمشةمنالنوعهذاالمشعمالوشاع

منالمصنوعةالأقمشةببعضمقارنةأسعارهاورخصبها،

يرتدوننفسهالوقتفيالناسبدأكما.طبيعيةألياف

فعالية.أكثرتدفئةشبكاتلظهورنظراأخفملابس

بطيئةكانتالموضةفيالتغيراتأنذلكإلىيضاف

سبلمكنتفقدألانأما.الماضيفيلآخربلدمنالانتشار

صيحاتآخرعلىالاطلاعمنالناسالسريعةالاتصال

العالم.أنحاءجميعفيفيهاالحاصلةوالتطوراتالموضة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القبعةالشعرتزيين

الملابسالحذاء

وأنبتةفيهتعيشالذيالمكانهوالييئىالموطن

والصبارالماءزنبقمنفلكل.الطبيعةفىحيوانفيهيعيش

عنالعميقةالبحارأسماكموطنويختلف.مختلفموطن

،والنباتاتالحيواناتمنأنواعإبقاءويمكنالعنز.مواطن

خاصةعنايةلقيتإذا،الطبيعيةحياتهامواطنخارجحية

السمك.أحواضأوالنباتحدائقأوالحيوانحدائقفي

تفيالتىالأماكنفيوالحيواناتالنباتاتتعيش

التيوللأعدادللأنواعحدودموطنول!شلباحتياجاتها.

البحيراتونباتاتالذهبيةفالأسماك.فيهتعيشأنيمكن

يتعلقالذيالبرنقيليحتاجبينما،عذبماءإلىتحتاج
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نأالمحلوقاتلبعفرويمكن.المالحالماءإلىالسفنبجوانب

فيه.لعيمشالذيالبيئيالموطنفيالتغيراتمعتت!جف

أنواعباحتياجاتالأرضمنواحدةبقعةتفيوقد

الخلوقاتهذهوتشكل.والحيواناتالنباتاتمنعديدة

هدهوتوجدمجتمعا.واحدموطنفيمعاتعيشالتي

البحرشاطئ-أ:مختلفةأماحشفيالمجتمعات

الغابات-4العذبةالمياهذاتالبحيرات3الصحراء2-

الا!عتوائية.

علم.،البيئة،النبات؟الحيوان:أيضانظرا

يطلقونهالذيالاسمهوالموظحيوان.دحيوان،الموظ

الغزلانفصيلةأنواع!ثرأعلىالشماليةأمريكافي

التيأمحاليةاالمناداةصيحةمنالاسمجاءوربما.ضخامة

الإلكة.باسميعرهـالموظأوروباوفى.الغزال!رذيطلقها

)مجموعاتأنوأعتحتستةوهناك.جوان،الإلكةان!:

أ!سوبراغاباتأ!شمافىتنتشرالموفأمن(النوعمنفرعية

غالباالموظحيواناتوتتغذى.الشماليالكرةنصففي

الفجربرودةفىالضحلةالبحيراتفيالمائيةبالأعشاب

والغسق.

نأكما.بالسنامأشبهعريضةأكتافالموظولحيوانات

فيوقويةماهرةتحعلهاالعريضةوحوافرهاالطويلةسيقانها

وأالمستنقعاتمناطقفيالسيرعلىوتساعدهاالسباحة

ويشبه.متشعبانقرنانالموظولذكر.العميقالثلجمناطق

.وحادةقصيرةكثيرةأصابعذاتمنبسطةيدراحةقرنه

المتر.ونصفمترإلىالموظقرنيبينالمسافةتصلوقد

فيقليلةأسابيعالموظحيوانتزاوجموسمايستغرقر

وتسمى-الأنثىوتضع.الربيعكطالإناثوتلد.الخريف

وتظل.ثلاثةنادرةحالاتوفىاتن!تأوصغيراأيلا-البقرة

التاليالربيعفيبعيداتطردهاحتىأمهامعالصغيرةالأيائلا

.أخرىمرةتلدأنقبل

عالم.م(4491-0871)جيمس،موفات

الإنج!يزيةاللغةإلىوالتوراهالإنجيلبترجمة"ضامأسكتلندي

للعهدينالمترجمتاننسختاهوظهرت.المعاصرةأحاميةا

التوالي.علىأم429وأم139عاميوالقديمالجديد

والكتابةالجديد،العهدعلىكاملتع!يقبتحريرموفاتقام

دراساتوكتابة،الكنيسةوتاريخالإنجيليةأسدراساتاعن

.الإنجليزيالأدبافي

الكنيسةفيكاهناورسمجلاسجو.شموفاتولد

.أم698عامالموحدةالحرةال!سكتلندية

أصرية(.ا)ال!عامالأغنامان!:.المو!ن

وتوجد.دلطخاللازمةالحرارةدتوديدأداةالموف

يوجدكما،للتسخينمناطقعدةللموقدالعلويبالحسطح

أوالتنوراسمالموقدعلىوي!لق.فرنانأوواحدفرنبه

بعضفيالمواقدوتستخدم.الطبخجهازأوالقمين

ابمهامع،بقرةوتسمىالموظأسثىاليمير(،)على.ومستمقعاتحتيرةولحيراتكتيفةعاباتتوحدحيتالحنوليةالمماطة!فييعيثرالموظحيوان

تتساقطالتىالثقيلةبقروسهالموظدكراليسار()على.أمهمعيشما!ألىمولدهمنأيامعشرةسعدالصغيرالموطيستطيع.الشاطئعلىتمشيأ!كحعيرا

ممنة.كاط
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ويوجد،الطهيعملياتفىأممهرباءاأوالغازتستخدمالحديثةالمواقد

وحداتأرلع،أعلاهالصورةفىيبهدوكما،الكهرلائيالموقدش

فوقها.للطهيالسيراميكمنملساءلطمقةمعطاةتسحين

.بالحرارةالغرفوتزويدالتدفئةفيواميعبشكلالأوقاتا

الحاضرالوقتفيأخرىمرةالمدأفئامستخدامعادوقد

وكندا.المتحدةالولاياتمنكلفىواسعنطاقعلى

المواقد-أهما:المواقدمنرئيسياننوعانوهناك

المواقدبعضوتستخدم.الغازيةالمواقد2-،أكهربائيةا

وأ،النباتىالفحمأو،الحجريالفحمأو،الخشبالأخرى

التسخين.فيالكوكفحم

الكهرلائيةالمواقدفيتوجد.الكهربائيةالمواقد

التيارطريقعن،الحرارةتوليدفيهايتمتسخينوحدات

وحداتأربعالكهربائيةالمواقدبمعظمويوجد.الكهربائي

وأتسخينووحدة،العلويةأسطحهاعلىمستديرةتسخين

التسخين،وحداتوتثبت.الأفرانمنفرنكلفياثنتان

الخزفمنأملسسطحأسفلالكهربائيةالمواقدبعضؤكط

.يبىالحرا

الكهربائيةالمواقدفيالتسخينوحداتفيتثبت

جزءين.منمكونفلزيأنبوبمنتتألفخارجيةأسطح

السلك.منملفعلىيحتويحلزونىشكللهجزءوكل

علىيعملفإنهالملفخلالالكهربائيالتياريمروعندما

علىالعازلةالمادةوتمنع.الفلزيالأنبوبمعتمعخينها

.الأنبوبسطحإلىالكهرباءوصولمنالملفسلكسطح

وحدةمنالمنبعثةالحرارةكميةفيالتحكمويمكن

وحداتبعضفيويوجد.بمسهولةوضبطهاالخسخين

تتحكم،منظمات-للموقدالعلويالسطحعلى-التسخين

منالوحدةلهتعرضالذيالكهربائيالجهداختيارفي

الملفيصبححيث،الملففىالكهربائيالتيارمرورخلال

ويمكن.المرتفعالجهداسعتخدامعندسخونةأكثر

للتسخين.كليهماأوالمل!نأحداختيارللمنظمات

التسخينوحداتحرارةضوأبطمناخرنوعويستخدم

متناوبة،فتراتعلىإغلاقهاأوالكهربائيةالدائرةفتحفي

التسخينأوالمطلوبةالحرارةكميةفيالتحكميمكنثمومن

أعلىالتسخينوحدةتصئحرارةيخط،فيهالمرغوب

خلالها.الكهربائىالتيارمرورزمنطالكلما

ماالأفرانتسخينوحداتحرأرةدرجةفيوتتحكم

وضوابط.الحرارةضوابطأوالترموستاتباسميعرف

درجةعندالتسخينوحدةبقاءعلىتحافظأدواتالحرارة

بعضفيالعلويةالأسطحعلىتوجدكما.معينةحرارة

تلقائيا.الحرارةلضبطأدواتالتسخينوحدات

لاحتراقعيونالغازمواقدفيتوجدالغاز.مواقد

أيضا--توجدكما،العلويةأسطهحاعلىمثبتةالغاز

بمزجالعيونوتقوم.نفسهللغرضالأفرانابداخلوحدات

النفطغازأوالاصطناعيالغازأوالطبيعىالغازمعالهواء

الصغيرةالفتحاتخلالالناجالخليطيندفعثم.المسال

أجهزةتولدها،بشرارةالخليطيشعلثم.الاحتراقلعيون

،الاحتراقعيونبجوارالعممطحعلىمثبتةكهربائيإشعال

الدائمةوالشعلة.العيونبجوارمثبتةدائمةشعلةبوساطةأو

العيناستخدمتسواءالاشمتعالمستمردليليلهب

.تستخدملمأمالط!لأغراض

بصفة،الاحتراقمنالمنبعثةالحرارةكميةوتعتمد

-عادة-وهناكخلالها.المتدفقالغازكميةعلى،أساسية

منعينكلإلىالمندفعةالغازكميةفييتحكمصمام

عيونلمعظميدويةتوجدصماماتكما.الاحتراقعيون

العلوية.الأسطحعيونوبعضبالأفرانالخاصةالاحتراق

مواقدالصينشمالشىالناساستخدم.تاريخيةنبذة

الثامنالقرنبدايةفيذلكوكان،للتسخينفخارية

القرنفيالمواقدتلكاستخدأمالأوروبيونوبدأ.الميلادي

منصناديقالأولىالمواقدوكانت.الميلاديعشرالخامس

بنيامينالامريكيالخترعطورثم.أغطةذأتالزهرالحديد

أوائلفيفرانكلينبمدفأةعرفت،مدفأةفرانكلإن

حاويةالمدفأةوكانتعشر،الثامنالقرنمنالأربعينيات

جوانبثلاثةولهاالنار،موقعفيمثبتةالزهرالحديدمن

بنيامينصمموقدوالدفء.الحرارةلتعطيالغرفالىتمتد

فىللطهىعمليموقدأولرومفوردوالكونقتومبسون

علىالموقدذلكوكانعشر.الثامنالقرنمنالتسعينيات

أوانيأوالقدور،لحملأعلاهفىفتحاتلهصندوتهيئة

الطهي.

استخدمالميلاديعشرالتاسعالقرنمطلعوحتى

وفي.والتسخينللطهيالنارأماكنالناسمعظم

صناعةفيالتقدماتاحعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينيات

الأيديمتناولفيليصبحالحديدتوفرالنقلوحركةالحديد

المواقداستخدامتزايدلذلكونتيجة.واسعنطاقعلى
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عمترالتا-القردأواحرمرالرهرالحدحدم!موقد.المافميمنمواقد

غارموقد.الحمتم!أوال!صكشحمأوالححريالمحمهـرثالميلادي

دات!كحيبسحرقة.ا!لوىاسطحهبحوار!رداحهأم562عاممن

اشد!ئةاصلصااغحمالحرقالعالمئتراغرلىااحرأوم!القاعدة

العرفة.

هذهمعظهموكانت،واسعنطاقعلىألمدافئواالحديدية

براءةأولسجلتوقد.الخشببحرقتشتعلالمواقد

عرفوالذممب،الحجريلالفحمايشتع!!عمليلموقداختراع

الخترخباسماأم833عامفي،القاعديالموقدباسم

اخترعأم855عاموفي.موت.لجوردانال!مريكي

عاموفي.غازيموقدأولبنزنروبرتالألمانيالكيميائي

شائعةلنزنموقدعلىالمبنيةالغازمواقداصبحتأم086

منازلهافيالغازأنابيبتوشرتالتيالمدنفيالاستخدام

الذي!الناسولدأالغاز.حرقبومعاطةالإنارةلأغراض

عامبعدأخازامواقدامستخدامالنائيةالمناطقفيعاشوا

متناولوفيمتوافراالمضغوطأنحازأصئاعندماأم،019

مضغوطة.حاوياتفيالأيديا

عامفيمرةالأولأس!!ربائيةاالمواقدليعتوقد

مماشعديد،ببطءتطهوأطبكرةاالمواقدو!!انت.أم909

وحدةتطويرتمأنبعدولكنيشترونها،أصاسامرقلةجعل

ال!ربائيةالمواقدأصبحتم0391عامشيالحديثةالطهي

.الا!شعماللثمائعة

العشرينأغرنامنالخمسينياتمنتصهمف!وشي

بتعريضه،أ!عامالتسخيرالمايكروي!أفرانامحتخدمت

جزيئاته.اهتزازعلىوتعملتخترقهإشعاعيةلموجات

توليدإلىلاهتزازهانتيجةالجزيئاتبينالاحتكاكويؤدي

علىللحصول.الطعامطهيعلىتعملالتي،الحرارة

فصنانظر:،المايكرويفأفرانعنإضافيةمعلومات

زادالعشرينالقرنمنأضمانينياتابدايةومع.المايكرويف

الهواءأفرانباسموالمعروفة،الحراريالحملأفرانليع

بالكهرباءالحراريالحملأفرانتعملأنويمكن.الساخن

تدويرعلىيعيلنافخالأشرانهذهشيويوجدلالغاز،أو

الحراريالحملأفرانوتطهو.الطعامحولأصساخناالهواء

حرارةدرجةوعند،انتظاماأكثروبشكلشديدةبسرعة

العاديةانالأ.حةد.ءأة
شر.رس!!ط

الموادتسخينفيليدمغازيمضرمسنموقد

علىيقفمعدنيأنبوبم!ويتكون.العلميةبالختبرات

طيمصاأخرطومرحام!!،

الأنبوبايوص!!،طويلى

بهوتوجد.غازيبمنفث

عندأطضبط،قابلةفتحات

فيللتحكم،ال!نبوبقاعدة

يدخ!!الذيالهواء،حمية

تمفيمأويتمأمخاز.باويختلصأ

وألزيادة،الحرارةدرجة

فيالهواءكميةخفض

بنزنموقدويوأ!د.الأنبوب

بنزنموقدالغازد!ندخاد،بدونلهبا

قبلأعواءمإيحتلصأ

ال!حتراق.

ولهلم.روبرت،بنزن:أيضاانظر

دتحويليستخدم،بالفرنشبيهجهازالقماطموقد

لحرقمنهمختلفةأنواعصمصتوقدرماد.إلىالنفايات

.النفاياتمنمختلفةأنواع

فيالنفاياتحرقع!ىالصغيرةالقمامةمواقدوتساعد

منللتخلصفتستخدمالضخمةالقمامةمواقدأما.المنزل

الطنيةالمجاريوروا!مبوالبوياتالنفصأمثلمعينةنفايات

الصناعية.للعم!ياتالسامةالجانبيةوالمنتجاتالأوساخوا

أجهزةالحديثةالقمامةمواقدمنالعديدويشمل

القمامة.موقدعادمداخلوالغازاتاللاحقللاحتراق

والغازات(الفحم)!عوادالسخاممنالتخلصأيضاويم!ش

منولأنه.الأجهزةمنغيرهاأوالمرشحاتباستخدام

حميةمنفاعلةبصحورةلتقللالقمامةمواقدتصميمألممكنا

فإنها،الصناعةتخلفهاالتيالنفاياتعنالناتجةالغازات

الهواء.تلوثفيأضحكمافيمهمبدورتقوم
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فالى،مولمنطقةفىجميلةمشاهدعلىيطلموقعهلبوكس

ومناطره،احسشوشبةومححدراته،غاباتهوتجد!لإنجلترا،،سريبمقاطعة

الصيف.فىكتيري!رواراولسسكس،سريعبرالرائعة

شنيابخ.:نظرا0نموكد

مى.لجراالجزيءان!:ا0لمولا

تداربإنجدترا،سريفيمحلىحكممنطقةلمحاليمول

الرئيسيةالمدينةأنكما.دوركينجالتجاريةالمدينةمن

/00477سكانهاعدديبلغلذرهد.هيبالمنطقةالأخرى

منطقةتشكلأخضر،حزاممنطقةفالىمولوتعد.نسمة

فيالسكانمعظمويعمل.الأولالمقامفىوريفيةسكنية

الموادإنتاجفيأو،الخفيفةالهندسيةوالأعمال،الزراعة

الإلكترونية.والمعدات،الصيدلانية

مقاطعةفيالريفيةالطبيعيةبالمناظرفاليمولتشتهر

،الغاباتمنعديدةامتداداتبهاتوجدحيثسري

أروعهلوليث،هلبوكسويعد.الساحرةالقرىوبعض

يشقمولنهرأنكما.جميلةمشاهدعلىيطلانمكانين

مولسى.إيمستعندالتايمز،نهرفىيصبحيثالمنطقة

.سري:أيضاان!

الحبوبوبعضالشعيرمعالجةعندينتجطعامالمولت

الزكيةللرائحةمصدراويستعمل،خاصةمعالجةالأخرى

.الأطفالوأطعمةوالحبوبوالحلوىالخابزمنتجاتفي

باردماءفىالحبوبوضعطريهتعنالمولتتصنيعيتم

وتنشرالماءمنتخرجذلكوبعد،ساعة5.-02لمدة

الطخ.!ىيستحدمالذيالمولتلإلتاجالشعيربلعملية

لتنبتوتترك،اللازمةالتهويةوجودمعالحجرةأرضيةعلى

الحرارةدرجةممراقبةأيام6و4بينتتراوحلمدةوتنمو

وأيومينلمدةكبيرةأفرانفيتجففثمومن.والرطوبة

الجذورمنهاوتنزعالتجفيفبعدلتبردتتركثم،أيامثلاثة

اكتمالوبعد.للحيواناتعلفاتستخدمالتيالصغيرة

نأقبلأسابيع8و4بنتتراوحلمدةتترك،التنظيفعملية

المصاؤةتستخدمها

أثناءفىالحبةداخلكيميائيةعملياتعدةتحدث

تحولالتىالأميلازإنزيماتتنطلقحيث،المراحلهذه

إنزيمإفرأزيتمكما،البذرةداخلسكرإلىالنشويات

والأحماضالبروتيناتبتكسيريقومالذيالهيدرولاز

النووية.

الشعير.:أيضاانظر

-018)0فونكارلهيلموتمولتكى،

الثانيكانالبروسيين.العسكر!نالعباقرةآحدام(.198

تأسميسفيبسماركفونأوتوبعدالترتيبحيثمن

العامةالأركانهيئةفيمولتكيعين.الألمانيةالإمبراطورية

،أم858عاملهارئيساوأصبحأم،832عامالبروممية

الدنماركجمعللحروبالعسكريةالخططلإعدادقامحيث

عامفرنساومع،أم866عاموالنمسا،ام486عام

انتصارهوكاندائماناجحةحملاتهوكانت.أم087

جيوشهاستطاعتحيث،انتصاراتهأكبرمنفرنساعلى

عامسبتمبرمنالثانيفي!ميدانفيالحاسمالفوز

نفسه،العاممنأكتوبرفيمولتزمدينةوسقطت،أم087

الحربان!:.منتصرةباريسالبروسيةالجيوشودخلت

البروسية.الفرنسية



نبات،لجالموا864

فيوترعرع،إسكويرنم!طنبيرجإمارةفيمولتكيولد

اقيةالعس!صيةأممليةافيوتخرخ.ولبيكمدينة

.بالدمماركبكوبنهاجن

سكانيطدقهاسمالمولجانبات.ئباىالمولجا،

اللودذيالصغيرالطلحشسجرعلىالأصليونألمستراليا

مساحاتفيينمووهو.الخضرةإلىالضارباشمادي

أوراقهوتستخدم.أ!متراليامنالداخليةالمناطقفيكبيرة

ذاتالمتينةأخشابهتستخدمبينصا،للحيواناتعلفا

وأعمدةالزحرفةأدواتصناعةفيالداكنالبنيالقلب

.ال!سوار

أ!مرفارأضحووااللغةأه!أجهإذهبمصطلحالمود

عصىهـبعد3!النايستعملهاأضياالعربيةالألفاظأمرفي

العربية.علومفيبهاالامششهادصحةومدىالرواية

لهيستشهدالذيال!لامإلىالعلماءهؤلاءنظرفقد

طبقاتإلىأصشعراءافقسموا.وغيرهشعرا:نوعينفوجدوه

والخضرمون:،والأعشىالقيسحسامرئالجاهليود::أرلغ

يستشهدالطهبقتانوهاتان،ثاتلنوحسانكلبيد

فالصحئالا!ستشهادالثالثةالطبقةأماإجماعا.بشعرهما

كجريربالإسلاميينالمسمونوشععراؤهابشعرها،

لهمويقال،المولدونوهم،الرابعةأطبقةوا.والفرزدلى

كبشارالثالثةالمبقةاشعراءبعدجاءواالذينوه!ا،المحدتون

.نواسوأبيبردابن

يحئب!طرملاأنهعلىأجمعوا:السيوطيقال

المولدونوضعوقد:قال،العرليةاللغةفيوالمحدثينالمولدين

،للعربأنهاظنابهافاحتجوا،الأئمةعلىدلسوهاأشعارا

قولمنهاوأنبيتا،خمسينمنهاصعيبوبهكتابفيأنوذكر

القائل:

والعياناالجيدمنهاأعرف

ظبياناأشبهاومنخرين

تقرلابردبنبشارضععرببعضاحتج!ميبوبهأنويروى

الاستشهادلتركهبشارهجاهإذ،أحسانهلسلاطةاتقاء،إليه

الشعرختما:قالأنهالأصمعيعنثعلبولقل،بشعره

الحجج.آخروهو،هرمةبنبإبراهيم

إلىالمحدثينأوالمولدينطبقةتقسيمأضقادابعضويرى

،الهبوطفيهكذاالتدريجعلىوثانيةأولىطبقة:قسمين

المحدثينأنالمتقدمينإجماعإلىالمستندالقوأ!أنعلى

فيفائدةفلا،بكلامهمالا!عتدلاليجوزلا)المولدين(

علىاستشهدالزمخشريأناسحيوطيروى.تقسيمهم

:قالثم(،تمام)أبيالطائيأوسبنحبيببقولمسألة

!مفهواللغةفيبشعرهيستشهدلامحدثا!سانوإن"وهو

إلىترىألا،يرويهمابمنزلةيقولهمافاجعل،العرليةعلماء

بذلكفيقتنعون،الحماسةبيتعليهأررأج!!اأحلماء:اقول

".وإتقانهبروايتهأخوثقهما

.الأدب،العربى؟العربيةاللغةأيضا:انظر

لكهربائي.االمودد:نظرا.لمولدا

لكهربائي.االمودد:نظرا.وبلمتئاالتيارامولد

لكهربائي.االمودد:نظرا.لمستمرالتيارامولد

أكلذيشخصعلىيطدقدفظالخلاسيالمولد

أيضايطلقكماوالأسود.الأبيضالجنس!تمنمختلط

والابنأسود.والاخرأبيضأحدهماالأبوينيواررمنعلى

يعسمىمولدوالآخر،أبيضأحدهمالأبوينيوأ!دأسديا

لونذوفبعضهم،المولدينسمةوتختلف.الرلمجىماشوب

ماوعادة.كذلكليسالاحروبعضهمامجعد،وشعرأسمر

الولاياتففى،وكريولمولدلفظهيبينأجسيحدث

مناللونأبيضشخصاكريولكلمةتعني،المتحدة

أمسباني.أوفرنسيأص!!ذاالجنوب

اللأتينية.أمريكابمالكريول:أيضاانو

ينتميالذيهوالموددالشخص.الشخصالمولد،

يكونوقد.ال!ينويسمىمحتلفينعرقيتإلىأسداهوا

وأ،والبيضالسودمنخليطاأجداده!صانشحصاالهج!ت

الشخصعلىيطلقالمصطلحفإنأعمودش!سل.الملايويين

فىوبخاصةأمريكاوهنودالبيضمنالختلطأضسباذي

أ!لاتينية.اأمريكا

اللاتينية.أمريكا:أيضاانظر

الموددأتتنتجالكهرباء.لإنتاجالةالكهريائيالمولد

القدرةتوفرفهي.الناسيستحدمهاالتيالكهرباءمعظم

المصابئ!وتضيء،المصانعفيالالاتتديرالتيالكهربائية

المولدعلىأطلقوقد.الكهربائيةالمنزليةالأدواتوتشغل

الكهربائي.للدينامواختصاراالدينامولفظ

يمسكبحيث،الحجمصغيريكونأنيمكنوالموأسد

بعضفيالصغيرةالمولداتهذهوتستخدم.واحدةبيد

مؤشرلتحريكت!!يكهرباءأضوليدالعلميةالأجهزة

منأكبرالمولدحجميكونوقد.مدرجقرصع!

منزلمليونمنأكثرتزويدويستطيع،منزلحجم

الكهربائية.بالقدرة

حيثبالكيلوواطعادةالكبيرةالمولداتحجمويقاس

وتستطيع.واط000.1الواحدواطالكيلويساوي
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منكيلوواطمليونمنأكثرإنتاجالكبيرةالمولدات

.الكيلوواطانظر:الكهرباء.

التيارمولدات+المولداتمنرئيسياننوعانوهناك

اتجاهفىيسريمستمراكهربائياتياراتنتجالتىالمستمر

كهربائياتياراوتنتجالمتناوبالتيارومولداتواحد،

منالنوعينوكلا.ثانيةكلفيعديدةمرأتاتحاههيعكس

يختلفانولكنهمانفسها،العلميةبالمبادئتعملالمولدات

وألاستخدام.التركيبكيفيةفي

المولديعملكيف

ولكنه،طاقةالمولديستحدثلا.الأساسيةالمباديء

كلفإنولذا،كهربائيةطاقةإلىالميكانيكيةالطاقةيحول

طاقةتنتجآلةأيأوديزلمحركأوتوربينيديرهمولد

نفسهالمحركمنيدارمثلا،السيارةفمولد.ميكانيكية

.السيارةيدفعالذي

تديرالتيالميكانيكيةالأداةإلىعادةالمهندسونويشير

كهربائيةطاقةعلىنحصلولكي.الأساسيبالمحركالمولد

طاقةيبذلأنالأساسيللمحركيلزمالمولدمنإضافية

بخاريا،توربيناالأساسيالمحرككانفإذا.إضافيةميكانيكية

التوربينفيالبخارسريانزيادةيلزم،المثالسبيلعلى

التوربين.؟الطاقةانظر:أكبر.بكميةكهرباءعلىللحصول

منفردينعملاعالماناكتشفأم831عاموفي

منجوزيفوهنريإنجلترأمنفاراديمايكلوهما-

منالكهرباءإنتاجتحددالتيالأسس-المتحدةالولايات

كهرباءتوليدالممكنمنأنهوجداحيث،الكهربائىالمولد

بالقربالملفتحريكبوساطةنحاسيسلكمنملففي

ويطلق.الملفمنبالقربالمغنطجستحريكأومغنطيسمن

انظر.الكهرومغنطيسي)التأثيعالحثالعمليةهذهعلى

الدافعةالقوةأوالجهدويعرف.الكهرومغنطيسية

الدافعةالقوةأوالمسشحثبالجهدالمنتجةالكهربائية

الكهربائية.الدافعةالقوةانظر:المستحثة.الكهربائية

،الأسلاكمنمغلقةدائرةمنجزءاالسلكيكونوعندما

.الدائرةفيكوبائيتيارمروريسببالمستحثالجهدفإن

الكهربائية.الدائرةانظر:

ولفةولشكلعدىمغنطجسمنيتكون.البسيطالمولد

المحيطةالمنطقةوتعرفملفا.تسمىالسلكمنواحدة

المغنطيسي.بالمجمالبقوتهفيهايستشعروالتيبالمغنطس،

بأننتخيلأنعليناالمغنطسيالمجالوصففيوللمساعدة

الشماليالقطبمنخارجةالقوىمنخطوطاهناك

الجنوبي.القطبخلالللمغنطستعودثمللمغنطيس،

حلقةأدرتفلو.المغنطيسقوةبزيادةالقوىخطوطوتزدأد

الجهارإلىعادةالمهندسونويشير.المولداتتلكالمائيةالتوربيناتوتدير.الكوبائيةالقدرةم!هائلةكمياتتوفرالسدعندالكصبائيةالملولدات

الأساسي.بالمحركالمولديديرالذيالميكاليكى
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ستقص!إنالحلقةجانبيفإنالمغنطسقطبيب!تالسلكمن

شىالكهرباء)تتولد(فتحثالمغنطجسيةالقوىخطوط

الحلقة.

الحلقةسلكمنجال!يقطعالأولالدورةنصم!وفي

الجانبيقطعهابينما،أعلىإلىالاتحاهفيالقوىخطوط

اتجاهفيأممهرباءافتسريأسن!ل،إلىالاتجاهفيالآخر

الحلقةرتدر3الدورمنتصفوشي.الحلقةخلالواحد

وفيال!عرباء.تتولدولاتقطعهافلاالقوىلخطهوطموازية

الحلقةسلكمنالجانبفإنالدورةمنالآخرالنصف

يقطعهاسابقاأعلىإلىالاتجاهفيالقوىخطهوطقطعالذي

أعلىإلىيقطعهاالاخروالجانب،المرةهذهأسفلإلى

اللأولللنصم!معاكساتجاهسىالمستحثةالكهرباءفتسريمما

موازيةأخرىمرةالحلقةتدورالدورةنهايةوفي.الدورةمن

دورة!لىففيولذاأ!هرباء.اتتولدفلاالقوىلخطوط

نصفصىالمولديرأخيارواالحهداتجاهسرياني!صنكاملة

علىيصلهتوالاخر.أصصفاشىأصلاتجاه!سينمعاالدورة

والتيار(المتناولةأغصلتية)االمتناوبالجهدوالتيارالجهد

المولديشجهالذيالمتناوبالجهدزيادةويمكنا!لتناوب.

-2(القوىخطو!أ)عددالمغنطيسيالمجالقوةأ-بزيادة

التيالسلكلفاتعدد3الملفبهايدورالتيالسرعة

المغنطيسي.المجالتقيم

حطوطخلالالملف!منكاملةدورةعلىويطلق

ترددالثانيةفيالدوراتعددعلىويطهلق.الدورةالقوى

الهرتز،تسمىبوحداتوتقاسالتيار،ترددأوالجهد،

والتيار.أضانيةافيواحدةدورةالهرتزوحدةوتساوي

ول!شهرتزء.ترددهالعالمأنحاءمعظمافيأ!!رلائيا

هرتز.06تستخدمالبلدانبعض

قطيبينالسلكمنحلقةدورانعند.الكهرومغنطيسية

لتوليدبالإضافةمهماصهرومغنطسيتأقي!يحدتمعسطيس

ينتجالتيارفإنتيارا،الحلقةسلكيحم!!فعندمااحعرباء.ا

المغنطيسيالمجالهذاويعمل.احسلكاحوا!مغمطيسياا9مجا

صعبا.الحلقةدورانويجعلللمعنطيس،المغنصسياالمجالضد

،قوةالمغنطيسيالمجاليزدادالمستحتةالكهرباءوبزيادة

المحركفإنالسببولهذا.الملفدورانعندئذويصعب

لزيادةالميكانيكيةالطاقةزيادةيلزمهالموأسديديرأ!ذياالأساسي

المتولدةالمغنطسيةالقوةهذهوتسببالمرلد.منالحارجالتيار

تعملأنويمكن.الكهربائيةثاتالمحردورانالملورفي

ظروفتوافرحالةفيموأسداتوالمحركاتمحرحطتالمولدات

الكهربائى.المحرد:انف!إ.ملائمة

همارئيسيينجزءينمنالمولديت!صن.المولدأجزاء

الحافظةوتحتوي.المجالوبنيةالأرماتور(،ا)غلاصالحافظة

الحافظةوتقومالكهرباء.تستحثسلاكالأمرملفاتعلي

فتقومالمجالبنيةأما.البسيطالمولدفي!!الملفنفسهبالاداء

تنئحيثالبسيطالمولدفيكالمغنصس!نفسهبالأداء

الكهربائيالمغنطيسوينتج.المغنطيسيةالقوىخطوط

المغنطيسانظر:.المولداتمعظمفىأغوىاخطوط

الكهربائى.

دائم.مغنطيسالصغيرةالمولداتبعضفيويوجد

اذا!لولدأوالمغنيطالمولداتمنالنوعهذاعلىويطلق

أسلاكالمجالوبنيةالحافظةوملفات.الدائمالمغنطيس

حطو!أسريانسالمغنطيسيالمجالويت!صلى،أ!غنصيسيمحال!ىتدورسدصيةحلقةصتاصسيطاالولدش!صدأدبمكنالكهرباءتتولدكيف

القوىحطوطيقص!!القطبيرب!!السلكيداروعدما.للمعنطيسالحوبىالقطبإلىالمتسحاليأ!صب11صأغوىا

.بوأبالنقطفيىبصيلةتوصي!!عد،المتالسماعرالتيار،هداويسري.الحلقة!ىاح!رلائىااضياراويتهولد

خلاأ!أنقطةإلىب!طةم!يسريالتيار

دوراداتحاهفىالسلكدورادعمدالحلقة

.أعلاهموضحهو!ماالساعةعقرب

الحتسكل،هداشيالحلقةليتتولدلاالكهرباء

.القوىحطوطيت!لااححلكالأد

لصفالسلكيلمىعدماينعكسالتيار

إلىألقطهمراضياراويسري.التانيةاسدورةا

.بنقطة

ا!وىا!أحموا

!أ

حويائصصشماليأقص

سلكاعة

-أ

!
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وهذه.حديديةقلوبحولوملفوفةالنحاسمنمعزولة

المغنطيسية.المجالاتتقويالحديديةالقلوب

خطوطتقطعالحافظةبجعلإماالكهرباءوتتولد

ولذا،الحافظةخلالتمرالقوىخطوطجعلأو،القوى

الجزءهويكونأنالمجالبنيةأوالحافظةمنلأييمكن

العفويدورالذيالجزءعلىويطلقالمولد،فييدورالذي

الساكن.العفوالثابتوالجزءالدوار

الطاقةك!!تتحوللاوكفاءتها.المولداتفاقد

فبعضها.كهربائيةطاقةإلىالمولداتتديرالتيالميكانيكية

الجزءتحميلكرسيفيللاحتكاكنتيجةحرارةإلىيتحول

فيالتيارمقاومةفييفقدالآخروبعضهاالمولد،فيالدوار

فيالمغنطيسيةالقوىخطوطمقاومةوفيالنحامميةا،لمفات

بدفعإماالمولداتتبريديلزمولذلك.الحديديالقلب

الملفاتحولغازأوباردمعائلبتمريرأوداخلهاإلىالهواء

المولدفعاليةوتشير.التحميلوكراسىالحديديوالقلب

كهربائية.طاقةإلىنيكيةالمي!ظالطاقةتحويلفيكفاءتهإلى

الميكانيكيةالطاقةمن%09أن%09قدرهاكفاءةوتعني

الطاقةمن%أ.وكهربائيةطاقةإلىتحولتقدالداخلة

بنظاممنهاالتخلصويلزم،حرارةإلىتحولتقدالمنبقية

.%79إلىالكبيرةالمولداتكفاءةتصلأنويمكنتبريد.

بكثير.هذاعنفتقلالصغيرةالمولداتكفاءةأما

المدناوبالئيارمولدات

فيمتناوباتياراذكرهسبقالذيالبسيطالمولدينتج

إلىيحتاجفإنهمتناوبتيارمولدولكونه.السلكحلقة

يتموهذاالجهاز.إلىينتجهالذيالتيارليرسلماطريقة

منثابتةوقطعانزلاقحلقاتأوتجميعحلقاتبوساطة

منملفكلنهايةطرفاويتصلالفرلتق.تسمىالكربون

وتلامس.الأمعلاكملفدورانمعتدوربحلقةالأسلاك

بسلكالفرشاةمنالك!باءتنقلثمحلقةكلالفرشاة

فالتيارأضاليوباالكهرباء.تستخدمالتيبالأجهزةشصل

المولدداخلإلىيسريالأسلاكملففىينتجلذي

والفرشق.الحلقاتخالألو.خارجه

مولداتتختلف.المتناوبالتيارمولداتتعملكيف

البسيطةالمتناوبالتيارمولداتعنالعمليةالمتناوبالتيار

يعرفإضافىبمولدمزودةالعمليةفالمولدات.أوجهعدةفي

الكهربائيللمغنطيسمستمراتياراالمستثيرويمدبا!لستثير.

مولدداخلفيمغنطيسيمجاللإحداثيستخدمالذي

منالمتناوبالتيارمولدحافظةوتتكون.المتناوبلتيار

الملفاتمنمئاتشكلعلىملفوفةالنحاسمنأسلاك

المغنطيسويتكون.حديديقلبفىمحفورةشقوقحول

حديدية.قلوبحولملفوفةنحاسيةقضبانمنالكهربائى

هىالحافظةتكونالمتناوبالتيارمولداتمعظموفي

ومعنىالدوار.العضوهىالمجالوبنية،الساكنالعضو

يدور،المجالبنيةينتجالذيالكهربائيالمغنطيسأنذلك

تلكفي.الحافظةملفاتالمغنطيسييقط!المجاللكي

منالمستمرالتيارلنقلالانزلاقحلقاتتستخدمالمولدات

.المجالبنيةفيالكهربائيالمغنطيص!إلىالمستثيرالمولد

التيارلنقلخارجيةبأسلاكمباشرةالحافظةملفاتوتتصل

اتباعالأسهلمنأنهالمهندسونوجدوقدالمتولد.المتناوب

المستثيرمننعسبياالمنخفضالتيارتوصيلفىالطريقةتلك

مباشرةالمتولدالعالىالتياروأخذالانزلاقحلقاتبوساطة

التيارمولداتمنالنوعهذاعلىويطلق.الحافظةمن

ذبذبةلهجهداتنتجلأنها،المتزامنةا!لولداتالمتناوب

الدوار.العضومصرعةمتزامنةأومتناسبة

المتناوبالتيارمولداتفيالمجاللبنيةيكونوقد

لهايكونغالبا،،ولكنواحد،كهربائيمغنطيمه!

نأيعنيوهذا.ذلكمنأكثرأوأربعةأوثلاثةأومغنطيسان

وأاثنانلهيكونالمجالبنيةبوساطةالمنتجالمغنطيسيالمجال

يأ-الأقطابمنذلكمنأكثرأوثمانيةأوسعتةأوأربعة

واحدةدورةالمولدوينتج.كهربائىمغنطسلكلقطبان

ملفالأقطابمنزوجانيقطععندماالتيارمنمتكاملة

بنيةمنمتكاملةدورةلكلواحدةدورةمنبدلآ،الحافظة

تلكفإن،الكهربائيةالمغنطيساتلعددوتبعا.المجال

أربعاأوثلاثا،أو،اثنتينأو،تنئدورةأنتستطيعالمولدات

التيارفمولد.الحافظةأو،المجالبنيةمنلفةلكلأكثرأو

الدقيقةفيلفة3و...يلفأنيلزمهالقطبينذوالمتناوب

الدقيقةفىلفة.0063يلفأوهرتز05ترددهتياراليولد

هرتز.06ترددهتياراليولد

بعضعلىيطلق.المتناوبالتيارمولداتأنواع

لحافظتهاويكونالطورأحاديةالمتناوبالتيارمولدات

.المجالبنيةفيالأقطابلعددمماثلةالملفاتمنمجموعة

منمجاميعثلاثلهاالمتناوبالتيارمولداتغالبيةولكن

فيتياراتثلاثةتنتجف!ولذأ،قطبلكلالحافظةملفات

بالمولداتالمولداتمنالأنواعتلكوتعرف.نفسهالوقت

التيمنأكبرقدرةالمولداتوتنئتلكالطور،ثلاثيط

القدرةنقلتحسنأنهاكماالطور،أحاديةالمولداتتنتجها

والمشخدامها.الكهربائية

المولدات.المتناوبالتيارمولداتاستخدمات

تيارمولداتالكهربائيةالقدرةمحطاتمعظمفيالرئيسية

خفضهأوالمتناوبللتيارالجهدرفعلسهولة،متناوب

بمالمحول.يعرفبسيطكهرومغنطسيجهازباستخدام

المتناوبالتيارمولداتالمهندصعونويصمم.المحولانظر:

منكثيرفيالجهدهذاويصلمحدد.بجهدتيارلتوليد
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فولت.22).00أو)00.18إلىالضخمةالمولدات

34هر...إلىالجهدرفعليمكنرافعبمحولويستعان

طويلة.ممسافاتإلىالتيارلدفع،فولت76هو...أو

جهدإلىالخفضمحولاتمنبعديدالجهدخفضويتم

الكصباء.فيهاتستخدمالتيالمناطقفىاستخدامهيمكن

المنازلفيالكهربائيةالأجؤةتستخدمالمثالسبيلوعلى

الولاياتفيتستخدمبينمافولتا،042وأوروبابأستراليا

والمصائفيلزمهاالمكاتببعضفيأمافولتا.511المتحدة

فولت.000.4وفولتا084ط"بين

مهندسوهو-تسلانيقولاصمم،ام884عاموفي

تيارمولدأول-الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيعاشصربي

وصممواحد.طورمنأكثرلهالأطوارعديدهـ!ناوب

،المتناوببالتياريدورالذيالكهربائيالمحركثذلك

التيارجهدلتغييرالمحولاتأنظمةتصميممنتمكنوكذلك

الممكنمنأنهتسلااختراعالتجعلتوقد.المتناوب

استخدامه.أماكنعنبعيدةأماكنفيالتيارتوليداقتصاديا

المسلمرالتيارمولدات

عمليلزمالمستمرللتيارمولدإلىالبسيطالمولدلتغيير

الدوارةالسلكحلقةالتيارمنتوصيليجب-أ:شيئين

ويمكنفقط.واحداتجاهفييسيرالتيارجعليلزم2-

السابقين.بالعملينالقيامالمبدليسمىب!از

معالمبدليدورالمستمر.التيارمولداتتعملكيف

العضومعالانزلاقحلقةتماماكماتفعلالسلكحلقة

فلقتينإلىالمبدلويقسم.المتناوبالتيارلمولدالدوار

ويكون،المبدلفلقةمنهماوأحدةكلتسمى،معزولتين

حلقةنهايتاوتوصلالآخر.عنمعزولآمنهماكل

فرشتانوتتلامس،المبدلبفلقتيالدوارةالسلك

.المبدلفلقتيمع،الخارجيةبالدائرةمتصلتانكربونيتان

بينماالمولد،خارجإلىالتيارالفرشتينإحدىوشوصل

تكونبحيثالمبدلصممولقد.داخلهالأخرىتغذي

ملامسةدائماالخارجالتيارعلىتحتويالتيالمبدلفلقة

اتجاهتغيرمهما،المناسبالوقتفيالخارجةللنهرشاة

الكبيرالمستمرالتيارمولدوفى.الحلقةداخلفىاكيار

وفلقاتالأسلاكملفاتمنالعديدللحافظةيكون

منأنه،المبدلبسب!،المهندسونوجدوقد.المبدل

تعملبينمادواركعضوتعملالحافظةجعلالضروري

ساكن.كعضوألمجالبنجة

مولداتبعضفيالمستمر.التيارمولداتأنواع

للمغنطيساللازمالمسشمرالتياريأتىالمستمر،التيار

خارجيمصدرمنالمجالبنيةيك!نالذيالكهربائي

هذاعلىويطلق.المتناوبالتيارمولداتمعظمفيكما

الاستثارةمولداتالمستمرالتيارمولداتمنالنوع

التيارمولداتمنالعديدويمستخدم.ا!لنفصلة

المغنطيساتلتشغيلالمنتجالمستمرالتيارمنالمستمرجزءا

با!لولداتالمودداتتلكوتعرفدها.اللازمةالكهربائية

ذاتيالمستمرالتيارمولدويعتمد،الاستثارةذاتية

منصغيرجزءوهي،المتبقيةالمغنطيسيةعلىالاستثارة

توقفبعدالكهربائيالمغنطيسفييتبقىالمغنطيسية

المحالمنلكانالمغنطجسيةتلكوجودولولاالمولد.

توقفه.بعدالاستثارةذاتيالمولدتشغيل

تحتاجهالذيالمستمرالتيارعلىالحصولويمكن

طريقعنالاستثارةذاتيةللمولداتالكهربائيةالمغنطيسات

وأالتوالي2-أوالتوازيأ:مختلفةتوصيلاتثلاث

التوازيعلىالتوصيلاتمنتركيبة)وهيالمركب3-

معا(.والتوالى

علىمعينعملأداءفيالمستخدمالمولدنوعويعتمد

يستخدمالذيفالمولد.المطلوبالجهدفيالتحكمدرجة

فيبسيطتحكمإلىيحتاجمثلا،البطارياتشحنفي

التوأزي،علىمتصلمولدأستخداميمكنولهذأالجهد،

أكثرتحكمإلىالمصعديغذيالذيالمولديحتاجبينما

الامشثارة.منفصلمولديستخدمولذاالجهد،فيتعقيدا

العديديدارالمستمر.التيارمولداتاستخدامات

،متناوبتيارمحركبوساطةالمستمرالتيارمولداتمن

وهذهوا!لولد.المحركمجموعةالمجموعةعلىويطلق

المستمر.التيارإلىالمتناوبالتيارتغييرطرقمنواحدة

تنتجأوبالكهرباءبالطلاءتقومالتيالمصانعوتحتاج

وكذلك،أخرىصناعيةموادأيأوالكلورأوالألومنيوم

إلى،كهربائى-ديزلبمحركتدارالتىوالسفنالقاطرات

لذلكوتستخدمالمستمر،التيارمنكبيرةكميات

ومكلف،معقدالمبدللأنونظراالمستمر.للتيارمولدات

مولداتالمستمرالتيارمولدأتمنبكثيراستبدلفقد

والمقوم.إلكترونيةبمقوماتالمزودةالمتناوبالتيار

واحدأتجاهفيالتياربسريانيسجحجهازالإلكتروني

.الإلكترونيات:انظر.فقط

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المولدالمحركالكصلائيةالقدرةليقولاتسلا،

المحولالكهربائيةالدافعةالقوةالتوربين

الكثربائيالمغنطيهسالكهرباءالك!لائىالحث

والمغنطسيةالمعنطصالكوومغنطيسيةالكهربائيةالدائرة

لمغنيطالونقالنز،تورلأرمااعلا!

الكوبائيالمحركمايكل،فارادي

السوفييتى(.الاتحادعن)الالفصالمولدوفاانظر:.مودا!يا
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تحدهاأوروبا،ولممصأجنوببلدانأحدمودولمحا

وقد.الاتجاهاتبقيةمنكرانياوأر،الغربمنرومانيا

واحدةأم199وحتىأم049مخذالدولةهذهكانت

اسعمتحت)سابقا(السوفييتيالاتحادجمهورياتمن

هذابانهيارولكن.الاشتراكيةمولدوشاجمهورية

انضمامهاقبلوكانتامشقلاأ!ا.مولدوفاأعلختالاتحاد

فيمعهاتشتركاشتيرومانيامنجزءاالسوفييتيللاتحاد

003377فهيمساحتهاأما،والحضارةتوالتاراللغة

وعاصمتها،نسمة4)053؟...ويقطهنها2،كم

.تشيسيناو

الحكمونظامالسكان

أكثرمنموأسدوفاتعتبر.واللغةالعرقيةالجماعات

عددحيثمنحضافةالسابهتالسوفييتيالاتحادجمهوريات

اجاقوناو،المولدوشيللعنصرأصسكاداثلثاوينتمي،الس!صان

أخالبيةاوتعيمقوالبلعار،الأتراكواالأوكراني!تواالروسمن

حيث،ريفيةقرىفي%()53الس!ظنمنأسعظمىا

كراعة.ايحتر!ؤن

علىإجباره!اورغ!.اشومانيةأطغةاهيالرمعميةاللغة

سلمانهماأنإلا،الاستقلاأ!قبلىالسيريليةالألفبائيةا!شعمال

.م9681عاماشومانيةللألفباءبالعودةأمرهأصدر

الأرثوذكسيابالمذهبأسس!!انامعظمايدلن.الدين

حريةأنإلاسيطرتهما،إلانالروسحظرهأسذياالشرقي

الحالي.الح!آكفلهاالدينيةالممارسة

السادسةبينماالأطفالالقانوديلزم.التعليم

وكل،المدارسدخولالعمرمنعشرةأحسادسةوا

يعرفونعشرةالخامسةأعمارهمتتجاوزالذينالموأ!دوفيين

تشيسيناو،العاصمةفيجامعةوهناك.وال!ضالةالقراءة

يقربماعملعلىتشرفالتيالعلومأكاديميةوكذلك

أكاديميا.معهداثلاثينمن

موجزةحقائق

.تشيسيماو.صمةالعا

الرومالية.:الرسميةاللغة

!ا.موأ!دوحمهورية:الرسمىالاسم

وم!ك!ا،034اطج!و!الش!الصىالمسافة2،كم)00733:اللساحة

كم،652للر!الشرق

علىالدسمترواديارتثاعوأدئ،م624سلالمتحتيجل؟الارتفاع

مترا.25الحوليهالحدود

تححصا921والكتا!ة.أم69،هتقديرسممة0000354:السكان

مدلى.حم!ضالىوالماقورالريرولقطمولى%53ادرلع،مزلل!جلو

البيص.رالألبادوااحسكرزاوالعبالحمول!:الرئيسيةالمنتجات

الكهرلائية.الأدواتواالاء!واد:اللصنوعات

.ماي!!الررعضة:الوطنيالنشيد

فاوللىمو

طرر-

يهحدفيسك--كا-

ووصهعاصمه!

أحرىارللىأومدث.

اللحرسطحمستوىثوقالارلالاع،

ا&وليةالحدودلمحىمرحغاليستالحريطههده

البرلمانمعاسملطةالجمهوريةرئيعريتقاسم.الحكم

والبرلمانالرئيسالشعبويختخبأ!زراء،اومجلمك!

.سنواتخمسلمدةأعضاء401أخ!تالبابأعضائه

رئيسويختارالوزراء.مجلسرئيسألمانالبروينتخب

الذينالوزراءمجلسأعضاء،ألماناكبربمواشقةالوزراء،

الإصلاححزبويعتبر.الحكمشؤونبتصهـلفيقومون

الحزبأماالبلاد.فيحزبأكبرأصديمقراطياالزراعي

الشيوعيالحزبأعضعاءمعظميفهحمالذيالاشتراحص

:ال!خرىالأحزابومن.الثانيةالمرتبةفيفياتيالسابة!

الشعبية)الجبهةالديمقراطيةالنصرانيةأسشعبيةاالجبهة

والمفكرين.أغلاحيناوحزبممابقا(المولدوفية

تتخللها،تليةأراضمولدوفامعظموالمظخ.السطح

وت!سسوم،942ارتفاعهايبلغالقمماوأعلى،نهريةوديان

تمتدلينمامولدوفا،وشرقشمالمعظموالمروجالغابات

عدديزيدحينوفيالبلاد.جنوبيفيرحبةسهليةأراض

طولهايتجاوزفقطمنهاثمانيةفإن.000،3علىالأنهار

الدنستر.نهروأشهرها،كم59

غنية؟سوداءتربةمولدوفامساحةأرباعثلاتةتغطي

أمطارمعدلبفض!!وذلكوالبنجر،والحبوبالفاكهةوتنتج
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ا!كلادااقتصادويرتكزمولدوفا،أرباعثلاثةتغطيكنيةزراعيةأرض

الذياقيتيحملونوهمالفلاحونيرى.الزراعةعلىكبيربشكل

للأبقار.غداءيممتخدم

فيخاصة،كثلوجمنهاجزءيسقط،سمم05تبلغسنوية

درجاتأربعينايرشهرفيالحرارةدرجةتبلغحيثالشتاء

.م152فهويوليوشحوحرارةمعدلأماالصفر،تحتمئوية

لصنعالعنبينتجزرأعيقطرمولدوفاالاقتصاد.

منالجنوبيالشوفيالشاميةوالذرةوالقمحالنبيذ،

الحبوبومحاصيلالفاكهةبساتينتكثركما،أرأضيه

الخنازيرتربىكما،والأوسطالشماليالشطرفىب

الغذائيةالصناعاتفتشملالصناعةأما.للألبانوالأنعام

البناءوموادالكهربائيةوالأدواتالزراعيةوالالات

صادراتالمنتجاتهذهبعضوتشكلوالفراء.والملابس

رأسهاوعلىالعسابقالسوفييتيالاتحادلدولمولدوفا

حينفي،الشرقيةأوروبادولوكذلكوأوكرانيارومميا

والأجهزةوالسياراتالوقودمنتجاتمنهاتستورد

الإلكترونية.

لاريخيةنبذة

منآسيويةجماعاتالمنطقةحكمت.المبكرةالفترة

الثالثالقرنحتىالميلادقبلالثامنالقرنمنفارسيأصل

وغربيةشرقيةأخرىجماعاتعليهاسيطرتث!ا،الميلادي

الثالثالقرنوحتىالميلاديالثالثالقرنمنالفترةفي

وفيوالتتار،والافاروالهونالقوطومنهم،الميلاديعشر

أستقلالها.البلادنالتالميلاديعشرالرالغالقرنمنتصف

ولايةالعثمانيونحكم.والروسىالعثمانىالحكم

سنةحتى،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةمنمولدافيا

عامالقرمحربفيالعثمانيينهزيمةأنإلا،أم281

منجزءامولدافياوأصبحتحكمهملزوالأدتأم856

نيا.روما

الثانية،العالميةالحرببعد.السوفييتىالرومانيالحكم

حكمهتحتمولدافيا)سابقاأالسوفييتيالاتحادوضع

مولدوفاجمهوريةبذلكمؤسسارومانيا،عنإياهافاصلا

المستقلة.الاشتراكية

المولدوفيونأعلن.السوفييتىالاتحادعنالانفصال

سنةالسوفييتيالاتحادقوانينعلىجمهورشهمقوانينسيادة

منبدلآمولدوفاإلىالجعهوريةاسموغيروا،أم099

التاريخذلكتلتالتيالاضطراباتوخلالمولدافيا،

الاتحادعنالجمهورياتمنغيرهامعالجمهوريةاستقلت

المستقلة،الدولكومنولثإلىوانضمت،السوفييتي

وتبنترومانيا،معالوطيدةعلاقاتهامولدوفاوأعادت

السكانبيننشأصراعاأنغير.الرومانيالوطنيالسلام

سنةوالأوكرانيةالروسيةوالأقلياترومانيأصلمن

وفي.سل!تفاوضخلالمنالصراعوتوقفأم،299

نيابيةانتخاباتأولمولدوفافىأجريتأم،499فبراير

وفاز،السابقالسوفييتيالاتحادمنالمشقلالهانالتأنمنذ

الاتحاديعارضالذي،الديمقراطيالزراعيالإصلاعحزب

،أم499عاموفى.البرلمانمقاعدباغلبرومانيا،مع

رومانيامعالاتحادحولاستفتاءالحكومةأجرتأيضا،

منفصلين.البلدينبقاءنتائجهكرست

المستقلة.الدولكومنولثبسارابيابمأيضا:انظر

الأيوني.المجهر:نظرا.إر!ين،مولر

كيميائيأم(.659-)9918هرمان!لمولر،

الأعضاءوظائفعلمأوللطبنوبلبجائزةفازسويسري

فيللحشراتالقاتلةالخصائصلاكتشافهام489عام

لأولد.د.تمركبأنتج.د.د.تأن!:.د.د.تمركب

قيمتهاكتشفمولرولكنأم،873عامالنمسافيمرة

قاتلعنبحثهأثناء،ام939عامفيللحشراتكقاتل

بكثرةد.د.تاستخدم.النباتاتعلىرشمهيمكنللحشرات

أم(.459-أ)939الثانيةالعالميةالحربفى

فيالنمشية()الحمىالتيفوسعلىالعقارهذاوقضى

.واليابانإيطاليا

بسويسرأ.أولقمدينةفيمولرولد

ألمانيعالمام(.009-821)3ماكسمولر،

الهنديةالسنسكريتيةباللغةخاصةبصفةاهتمالمولد

والديناللغةمجالاتفيالمقارنةالدراسةفيأسهم.القديمة
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قدالحديثأحصراعلماءأنمنالرغمعلىالأساطيروعلم

نظرياته.منالكثيرنبذوا

بألمانيا.دسومدينةفيمولرماكسفريدريكولد

بهاوقضىأم846عامفيالمتحدةالمملكةإلىوذهب

بجامعةالحديثةالأوروبيةأصلغاتأ!شاذاعمل.عمرهباقي

ارغموعلى،م8681عامإلىام485عاممنأكسفورد

أنهإلاأعنديةاوالدياناتواللغاتأغلسفةباالمتعلقعملهمن

قط.الهنديزرل!ا

ريك-منالإنجليزيةباللغةإصدارأولأعمالهأهمكان

ستةفينشر.مقدسهندوسيكتابأقدموهوفيدا،

كتبحرركماأم،873وام984عاميبينمجلدات

ترجماتمجلدا51فييضمالذي،المقدسةالشرق

الرئيسيةالا!ميويةالدياناتكللنصوصمحتلف!تدارسين

فيال!صبهذهأولونشر.واليهوديةالنصرانيةعدافيما

.أم875عام

أم(.186667)0جوزيفهرمانمولر،

شينوب!!جائزةمنحالوراثةعلمشىمتخصصأمريكيعالم

أثرلاكتشافهأم649عامالأعضاءاوظائفعلمأوالطب

تطرأ،مفاجئةأحيائيةتغييراتإحداثفيالسينيةالأشعة

الفاكهة.ذبابةعلى

لإحداث،التجاربمنمزيدابعدفيمامولرأحرى

بويقةالفاكهةذبابةفي)بيولوجية(أحيائيةتغييرات

،أم279عامفيالتجارب!ذهنتالونشرت.صناعية

نويل.جائزةنالوبها

الوراثةعلمفيأبحاثهوبدأ،نيويوركمديخةفيمولرولد

جامعةفيطالباكانعندما،مورحانهنتتوماسمع

خيوطوتصالبالمورثاتترابطدرساحيثكولومبيا،

أصبحوقدالخلايا.انقسامقبيليحدثأسذياالصبغيات

.أم459عامإنديانالجامعةالحيوانعلمافيأ!عتاذامولر

موميقيجهازالإلكتروليالموسيقىمولف

يستطجعطريقهوعنإلكترونيا،الأصواتإصدارعلىيعمل

باستخدامالأصواتمنودمكديدإيجادالشخص

الأصواتمواصفاتتبديلفىتساعدالتيمفاتيحه

هذهومعظمصداها.أورخامتهاأوحدتهامثل،الصادرة

مشابهةمفاتيحلوحةبوساطةعليهاالعزفيتمالأجهزة

اللأرغن.ل!أسة

وموصعيقىال!!مميكيةالموسيقىمؤلفيمعظمايلحأ

علىالحصولأجلمنالأجهزةمنالنوعيةهذهإلىالجاز

البيانو،مثلالأخرىاالالاتلأصواتمشابهةأصوات

علىطريقهعنالحصوليمكنكما،والطبول،والكمان

التىالمفاتيعم!العديدفيهيوجدالإلكترونيالمولمهقىمولفجهاز

الموسيقية.وغيرالموسيقيةالأصواتاإيحادعلىالموسقي!!تساعد

والرعد.،والرياحالبحر،.أمواجصوتمتلأخرىأصوات

عملالموسيقيونيستطيعالجهازهذاوباستخدام

عالية.بجودةالمومميقيةمقطوعاتهم

روبرتالأمريكيالفيزيائياستطاع،أم469عاموفي

المومميقيللتوليفحهازأولتسويهتواختراعمصزح

منمختلفةمسشوياتفيهلتستخدمتصميمهتمالإل!صروني

وفي.مختلفةأصواتعلىللحصولأححمربائياالجهد

مولفجهازوإنتاجتطويرتمالعشرينالقرنسعبينيات

الأصواتينتجالذي،الرقميالإلكترونيالموسيقى

بداخله.صغيربحاسوبمستعينافيهاويتحكم

الموسيقى،الإلكترونيةالموسيقىأيضا:انظر

الكلاسيكية.

.نلدآ:نظرا0بريسيلا،لئزمو

-أ098)ميخايلفتشفيالثسملاف،مولوتوف

)سابقا(السوفييتيالاتحادلخارجيةوريراكانأم(.869

وخففتمكانتهتزعزت.الحكممنفترتينمدىعلى

خروتشوفنيكيتامعارضتهنتيجةأم579عامدرجته

منفود،السوفييتيالشيوعيللحزبالأولالسكرتير

وكانمنغوليا،إلىسفيرابعثثم.الشيوعيالحزبرئاسة

عامفيذلكبعدمولوتوفاصب!!.الواقعفينفياهذا

الدوليةالذريةالطاقةلوكالةالسوفييتيالمندوبأم069

عامالسوفييشالشيوعيالحزبوهاجمهبالنمسا،فيينافي

منام629عاموطردمولممكو.إلىوعاد،أم619

مناسمهبإزالةالأعلىالسوفييتمجلسوأمرالحزب

وأعيد.باسمهسميتالتيوالمواقعوالمبانيجمئالمدن

.أم849عامالحزبفيعضواتعيينه

الخارجيةللشؤونوزيرا(ذلكبعد)سميمفوضاعمل

ماالفترةوفي.أم949و9391عاميبينماالفترةفي

الاتحاد!حياسةجعلأم،569و5391عاميب!!

.المتحدةالولاياتخصوصا،الغربتجاهعدائيةالسوفييتي



477موليير

يمكنوكالةبوصفه)الناتو(الأطلسيشمالحلفوهاجم

جماعيةأمنيةاتفاقيةواقترح.أخرىحربإلىتؤديأن

.المتحدةالولاياتإبعادعلىتحضالأوروبيةللأقطار

عاما61وعمرهالبلشفيالحزبإلىمولوتوفانضم

معالثوريةالأنشطةمنكثيرفيوأششرك.البلاشفةانظر:

عادلكنه،مرتينونفيواعتقل.ام609عامبدايات

استولىأنوبعد.البلشفيةللثورةالتخطيطفىوساعد

فيالسلطةعلىبعد(فيما)الشيوعيالبلشفيالحزب

حتىمهمةسياسيةترقياتعدةتلقىأم179عامسيارو

عامالسوفييتيالاتحادوزراءرئيسمنصبإلىوصل

.ام419عامحتىفيهأوظل039

الأوروبية.بروسياكروفإقليمفيمولوتوفولد

وهومولوتوفإلىوغيرهإسكريابنالعائليالمسمهوكان

.كانالمطرقةبمعنىالروسيةمولوتكلمةمنمشتق

العاماسمكرتيرستالينلجوزيفصلبامساندامولوتوف

قبيلحتىأم229عاممنالسوفييتيالشيوعيللحزب

الحزبقيادةالتعندما،بقليلأم539عاموفاته

.لخروتشوف

.اهولند،س(لمودوكاا)ونيسياند!:نظرا0سكالومو

لمةعا.(م3481-5081)ناجياجور،لويمو

الغربية.أستراليافىرائدةأسرةأفرادوإحدىنبات

لإنجلترا،كمبرلاندفيكنيديجورجياناوأولت

وهو،ام831عاممولويجونالنقيبوتزوجت

بعدالزوجانأبحر.نابليونحروبإبانقديممحارب

يصحبهماالغربيةأسترالياإلىزواجهمامنقصيروقت

جنوبيأوجستافيوا!متقراوحيواناتهما،ض!مهما

العيناتبجمعجورجيانااهتمتأوجستاوفي.بضبري

الشجروأوراقالبذوروتعريفبحزمقامتثم،المباتية

كثيرايهتمونالبريطانيونالنباتاتعلماءوكانوالأزهار.

الغربية.أسعتراليافيالموجودةالمعروفةغيرالبريةبالأزهار

هوشهيرنباتيعالمإلىمجموعاتهامولويأرسلت

والميادينالحدائقعلىبدورهوزعهاالذيمانجلز،الكابتن

مجموعاتكبرت،السنينمروعلى.العامةالإنجليزية

إلىشمالأالعائلةانتقلتعندماخصوصا،النباتيةمولوي

الإنجليزيةالبذورمانجلزقدمالمقابلوفي.فاسينهر

فيكثيرأمولويأفادتالتيالنباتيةوالكتبلحديقتها

يتعلقفيمامعرفتهاتوسيعإلىبالإضافةنباتاتها،تث!شيف

بتجميعأيضماقامتكما.الغربيةأستراليابنباتات

بريس.لودفيجالألمانىالزائرالنباتيللعالمالنباتات

.السادسطفلهاميلادمنقصيروقتبعدوتوفيت

.المباركفوريانظر:.الرحمنعبدالمولوي

فضيأبيضصدبوفدزكيميائيعنصرالمولييدفوم

إلىتصلالتيالعاليةأنصهارهودرجة5!ا.الكيميائيرمزه

المقاومةالفلزاتوأكثرأقوىمنواحداتجعلهم716.52

يعطيالفولاذ،مع)مزجه(سبكهوعنداستخداما.للصهر

درجاتعندخصوصا،وصلابةقوةالفلزالموليبدنوم

الحراريةالمقاومةأيضايزيدأنهكما،المرتفعةالحرأرة

يخلطعندمانيكليأساسذاتمعينةلفلزاتوالكيميائية

معها.

الطائراتأجزاءصناعةفيالموليبدنوميستخدم

النباتية.التغذيةفيمهمعنصرأنهكما،والصواريخ

خصوصا،كثيرةصناعيةالمشخداماتالموليبدنومولمركبات

إلىبالإضافة،النفطتكريرفي)حفازة(مساعدةمادة

للاحتكاكمخففاللتشحيمالموليبدنومكبريتيداستخدام

أغلبفيهاتتحللظروفتحتعاليةحرارةدرجةعند

الفولاذصناعةفيالموليبدنومأكسيدويستخدم.الزيوت

.الورشعددلصنعيصمدألاالذي

المعادنوبعضالموليبدنيتمعدنفيالموليبدنوميوجد

كارلالسويديالكيميائيالعنصرهذأاكتشف.الأخرى

ووزنه24للموليبدنومالذريوالعدد.أم778عامولهلم

.م216،45غليانهودرجة49.59الذري

مودينا.ديتيرسوانظر:.ديتيرسوموليئا،

سياسي(.-ام)029هدريجيمسمولينو،

عامالأيرلنديالاتحاديالسترلحزبقائداأصبحأيرلندي

برلمانياقائداوأصبح.أم079عامللبرلانأنتخب.أم979

وأنتخب.ام479عامالأيرلنديألاتحاديألسترلحزب

فيعمل.أم829عامالشماليالأيرلنديللمجلص!عضوا

-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءالملكيةالجويةالقوات

قبلأنتريمفيالمحليةالحكومةفىفعال!دوراوأدىأم(.459

القومية.السياسةمعتركدخوله

لجانالمسرحيالاسمأم(.أ-673)622موليير

تؤكد.فرنسيكوميدياكاتبأشهربوكويلين،بابتيست

الهزليالتباينهوصريحاواحدامبدأمولييرمسرحيات

الاخرينرؤيةوب،لأنفسهمالناسرؤيةكيفيةبينالواضح

لهم.

كتبفقد.المسرحياتأشكالمنكثيرأمولييركتب

والباليهوالهجاء،الراقيةوالكوميدياالهزليةالمسرحية

كانوالنثر.الشعركتابةفيأيضاأجادكما.الكوميدية

بارعا.ومخرجاممثلاأيضاموليير



سومرستوليمموم،478

باريسرفيمولييرولد

علىحازبمثريلمنجدابنا

يمارسهولمالقانولىدرجة

ومجموعةهوأس!.ألدا

المسرحأصدقائهمن

.أم643عامالتوضيحي

بحوأسةأغرقةاهذهقامتوقد

1645عاممنشرنسافي

مولي!رعرضجذب.أم647إلى

انتباهأم658عامالفرقة

ثابتامسرحالمولييرقدمالذيعشرالرابمأ!يسالملك

الملكي.البلاطلتسليةالكتابةمنهوطلب

اختيارفيلارعاكانلكنهوقويةفلسفةلمولييرتكنأسم

الجمهور.اهتمامتجذبالتىالجدليةالمواضيع

عترجح،أصشباتاقضاياعامةبصفةمسرحياتهتناصر

علىالحىوترح!!أسشيوح،اح!سمةعلىالشباليةالأف!طر

أخبلاءاطبقةتصرفاتعلىالطبيعةومحاكاة،الأنانية

مدرسةالأولىالشعريةرائعتهمولييرنشر.المتكلفة

أ!يقةاالتعليمفرصانتقدتوقد،أم662عامالزوجات

ب!!التيالغراميةأحلاقاتاكذلكوانتقدتالبناتأمام

لذأكونتيجة.البيوتفيوخادماتهمالمعمرينالشيوخ

مسرحيتهوتضمنت.المتطرفةالدينيةالمجموعاتهاجمته

اعتراضأثارمما،أصدينياأطنفاقهجاءالدجالأوطرطوف

كما.لحشواتلعدةالمسرحيةعرضومنعالشديد،أعنيسةا

دونمسرحيةعرض!وقفإلىأعنيسةااعتراضأدى

والتدأعروضها،لدءمنقصميرةمدةلعدأم()665جوان

البخيلمسرحيتيهفيالإنسانيةالعيوبينقدبعدهاموليير

وبعضأم(،)672المتحذلقاتالسيداتام(بم)668

أاللأخرى.االمسرحيات

أجهأجاامنسلسلةأيامهأواخرفيمولييركتب

والرقصاتالأغانيفصولتصاحبوفيهاأمموميدية،ا

اليومكوميديامثلكبيرحدإلىوهي،المسرحيالنص

أم(،)668داندينجورخ:ال!عمالهذهوأه!ا.الموسيقية

أم(.)673الوهممريضأم(،067)المزعومالسيد

المسرحية.بمالأدب،الفرنسى:أيضاالو

ام(.659-)1874سومرستوليمموم،

المؤلف!تأشحهرمنواحداأصبح،مسرحيكاتبوروائي

أررىحبيرةحظوةنال.العشرينالقرنبدايةفياشبريطاني!ت

النقاد.لدىمنهاأكثرالجمهور

أنهإلامتحيز،كير!عاخربأ!علوبمومكتالاتتميزت

شبهروايتهأكدتوقد.ضعخصياتهمعيتعاطفكان

البشريالرقعنالذاتية

!ير؟!بوصفهموقعهأم()159

أروعمنوهي.جاداكاتبا

أساسلهاالتىأعماله

طالبقصةوتح!يواقعى،

حبفيوقعأعرجطب

.بمشاعرهلاتهتمامرأة

والجعةالكعكروايةوتأتي

سومرستوليمالث!انيةالىتبةفيأم!39.!

بصفةالروائيةأعمالهضمن

المحتم!)منإنجليزيمؤلفعنلمماخرةملهاةوهي،عامة

أماذلك(.أنكرمومأنرغم،هارديتوماسي!صنأن

عنفكانتام(،19)9الستةوالبنساتالقمررواية

التيخبراتهموماستغلوقد.جوجانبولالرلمسامحياة

إبانالبريطانيةالخابراتفيتجنيدهصترةأثساءكتسبهاا

خلفيةوجعلهاأم(819-أ!41)الأولىاأحالميةاالحر!

أم(.)289رمادبعنواننشرتالقصصمنلمجموعة

ورقةارتعاشة:فتشملالقصيرةقصصهمجموعةأما

شخصأولأم(،)229صينيةشاشةعلىأم(بم)219

كاتبمذكراتأم(،)389الخلاصةأم(،319)وحيد

لكاتبمباشرةشخصيةملاحظاتوهيأم(،)949

.محترف

منبدءا،المتميزةالمسرحياتمنأحديدامومكتب

أعمالهأشهرومنأم(.09)7!ضيدريكليديمسرحية

إلىتر!طالتيأم(،129)الدائرةمسرحيةالكوميدية

أم(.)279الوفيةالزوجةومسرحية،العردية

أبوهكانحيث،باريسفىموم!مومرلستوليمولد

رغبةعلىبناءالطبودرس.البريطانيةالسفارةفييعم!!

كطبيبعملهفترةانتهاءبعدالمهنةيمارسلملكنه،عائلته

مقيم.

معرفتا)مصادريمةلقداروما:نظرا.ورتيود،مومسن

الأد!(.حوائز)حدولجوائز،نوبلاغدبمة(،اروما

اعتقد.السنينلالافمحفوظمحنطجسدالمومياء

العالمفيالحياةفييستمرونالأمواتأنالقدماءالمصريون

كماالأبد،إلىتحفظيجأنأجسادهموأنالاخر،

سيخدمالجسدأنأيضاواعتقدواأسدنيا.االحياةفيكانت

الجهدمنكثيرابذلواولهذا،الآخرةالحياةفيالإنسان

فيالمحنطةالجثثالآثارعلماءوجد.التحنيططرقلتطهوير

منالكثيرويعرض.السنينألافبعدالفرعونيةالمقابر

المومياواتمنأكثرأوواحدةالعال!احولالمتاحف



947بلانمون

بالةتسمىكتلةشكلفيمزحرفبقماشجالسةهىرليرويةطفلةلفت.الحقبتلكفيمموتاه!الماساهتمامتوضحوبيرويةمصريةمومياوات

بشدةلفتافقد(واليسرىالوسو:)الصورتانالمصرشكانالمومياوادأما.الق!هنمنم!عنوعمزيفرأسالمالةمنويبرز(،اليمين)إلىاللومياء

ملوسين.تابوتينفيوضعتاثم،بالكتان

التيالأشياءمنعديدمعمقبرةفيالتابوتبدأخلرمسيسمومياءالإطلاقعلىالمومياواتوأشهر.المصرية

المصريينقدماءكانحيث،اليوميةالحياةفيتستخدممصرفراعنةمنوهما،آمونعنختوتومومياءاضانىا

فيالأدواتهذهإلىسيحتاجونالأمواتأنيعشقدون.القديمة

.الاخرةالحياةاستخدمهاالتيوالأساليبالموادالانالعلماءويعرف

بيرومثلالمناطقبعضفيالجافالمناخويساعدعندمامعقدةغيرالطريقةكانت.الجثثلتحنيطالصيون

الجثثمثلتماما،الموتىبجثثالاحتفاظعلىوالمكسيكإمكانفيكان.الزمنبرورتعقيداوازدادت،التحنيطب-أ

الجثثتلكوتسمىتقريبا.مصرفيتحنطكانتالتيالفقراء.منأكثرالتحنيطعمليةنفقاتتحملالأغنياء

منمومياءوكلمةأيضا.مومياواتطبيعيةبويقةالمحفوظةالكاملةالتحنيطعمليةأنإلىالقديمةالمؤلفاتوتضير

إلىيربم9!وأ!لها،ا!مربيةاللغة-!لىادخيلةاي!أتبالتحنيطيقومونالذينوكان.يوما07تستغرقنانت

اليونانية.اللغةباممتخدامالأنىفتحتيإحدىخلالمنالدماغيخرجون

عكنختوتافطني"رمسير؟الأهراماتأيضا:انظرالقلبباستثناءالداخليةالأعضاءويزيلون،خطاف

ا!لوتى.تحنيط،آمونوكانوا.الجراحيحدثهكالذيشقطريقعنوالكليتين

وأحياناوالكتانمنبضماداتذلكبعدالبطنيملأون

أعلىوهو،الأبيضالجبليعنيفرنسيتعبيرفين!مونالصو!يومكربوناتفيالجثةيضعونثم،الخشببنثارة

وكثيراأوروبا.فيشهرةوأكثرهاالآلبجبالفيقمةيلفونو!نوا.النهايةفيالأنحجطتجفحتى)النطرون(

إلىبلانمونويرتفع.الجبالملكبلانمونعلىمايطلقثمومنالكتانمنعديدةطبقاتفيبحرصا-لمجثة

وسويسرا.وإيطاليافرنسابينالحدودعلى،م708.4علو.تابوتفييضعونها

الأقطارداخلتمتدالجرانيتمنضخمةكتلةالجبلوقاعدةبحيثأحيانا،أكثرأوتابوتينيستخدمونوكانوا

طولويبلغفرنسا.جنوبيفيالعلياقمتهاوتقع،الثلاثةالتوابيتهذهوكانتالآخر.بداخلأحدهمايكون

الغاباتوتغطيكمأ5وعرضهكم45حواليبلانمونأومستطلشكلعلىالحجارةأوالخشبتصئمن

السفلى.منحدراتهالجريانالسريعةوالأنهار،الكثيفةالموجودةالمومياءتوضعثم،الملفوفةالمومياءشكلعلى



لتزنالموا084

قمةأعلىقمتهوكعتبرم،7084ارتفاعهيحلعالأبيضالجبلأوبلانمون

يتجاورعندماالثلجمنمنبسطةسميكةطبقةوتكسوه

جليدية()انهارمثالجبهوتوجد.م004.2ارتفاعه

بناءوقيالجليد(.)بحرحلاسديميرأشعهرها،ضخمة

.أم398عامبلانمونفيعلميمختبر

بالماجاكهماأم786عامبلانمونتسلقمنوأول

منتجعوهوسهلا.تسلقةأصبحأجوموا.لاكاردوميشيل

يأ،أم،619ارتفاعإلىصعودهالناسيستطيع!مياحي

الحديديالقضيببا!متخداموذأ-كالثلجبحرحش

للوقايةمرافقفهنالك،التسلقيفضلونالذينأما.المس!ت

06إلى05منتستغرقالتيرحلتهمفيبمساعدتهمتقوم

إيجيويإلىأسالمافيمعلقترامخطأعلىويصل.!ماعة

نفقافتتاحوتم.بلانمونفيارتفاعاالقممأق!!،ميديدي

.أم659عاموإيطاليافرنسابينيربطالذيبلانمون

.جبال،الألب:أيضاانظر

وهو.البنياللونإدىيميلأصفرثقيلمعدنردتالموظ

الأتربةفلزات(وأكسجين)فوسفورفوسفاتاتمنمركب

!،ط!حح!ط+(.)3ع40الكيميائيةوصيغتهوالثوريومالنادرة

وهو.للثوريومالرئيسيةالمصادرمنواحداالمونازيتويعتبر

أيضاوهو.الذريةالمفاعلاتبعضفييستخدمنوويوقود

المستخدمةوالمركبات،أضادرةاالاتربةلعناصرمهمامصدر

.والفلزاتالزجاخصناعةفيكثيرا

الجرانيت،صخورفي-طبيعيا-المونازيتويوجد

وتتفتتالصخورهذهتتحل!!فعندما.البجماتيتوعروق

والرمالالأنهارقيعانفيالروا!مبمعالمونازيتيستقر

،الرمالمنللمونازيتالتجاريةالمواردأخذويتم.الساحلية

اجسار.اإلىالصورةمؤحرةفيرؤشهاويم!س،اعرلمجةابا1أورش

بعمليةالمجموعةالأخرىالمعادنعنعادةويفص!

الهند.المونازيتاس!رأهماجد".معنطمعسة"ح
ي!.وولو--ئهرهـ

وكنداألمشراليافيأخرىرواسبتوجدكما،واضازيل

والولاياتوسريلانكاإفريقياوحنوبوماليزياوإندونيسيا

الأمريكية.المتحدة

أحدم(.1391-681)5جونالسير،موناش

العالميةالحربفيالبارزينالأستراليينالعسكريينالقادة

الأستراليللفيلققائداعينأم(.191189)4الأولى

علىقواتهوامعتولت.ام189عاممنبدءافرسعافي

يوليوفيهاميلمعركةفيفرنساشعمالىهاميلوادي

موناشانتصاراتأكبرمنأميانمعركةوتعتبر.أم189

المعركةهذهففي.أم189أغسطسفيوكانت

الخطوطاختراقوالكنديةالأمحتراليةالقواتاممتطاعت

التقدمإلىتؤديمعركةأولوكانت،كبيرةلمسافةالألمانية

.الحربفيالنهائيالحلفاءانتصارإلىقادأسذيا

،ملبورنفيموناشولد

فيبالمدرممةهنالكوالتحق

التحهتثم،س!صتشكلية

ودرس،ملبورنبجامعة

فيولخصصأ!ندسةا

المسلحة.الخرسانةاستخدام

عملمهندسا،عملهوأثناء

المليشيافيضابطامونالق

وبعد،ال!ضافيوقتهفي

مونالقجونالسيرالأولىأحالميةاالحرباندلاع
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الإمبراطوريالجيعقلواءوقادللجيشمتفرغاانضم

ذلك.بعدفرنسافيفرقةقادثم،جاليبوليفىالأسترالى

كصباءوكالةلمجلسرئيساثممديراأصبحالحربوبعد

فكتوريا.مقاطعة

الكبيرةالروالحسبتطويرعنمسؤولآموناشكان

لاتروبواديفي،يالورنفيالبنيالحجريللفحم

القدرةلتوليديستخدمالحجريالفحموهذابفكتوريا،

الكهربائية.

تتعدىلاإذ،العالمفيالدولأصغرمنواحدةموئاكو

التي،الفرنسيةالريفيراعلىوتقع2،كمأ،59مساحتها

منفرنساوتحدها،المتوسطالأبيض!البحرساحلعلىتمتد

.الأخرىالثلاثالجهات

العديدوبها،واسعةشهرةلهسياحىمنتجعوموناكو

وأماكنالأزهار،وحدائق،والأندية،الفخمةالفنادقمن

أهممنتعدكارلوبمونتالقماروصالة.والمتعةالترويح

أيضاموناكووتشتهربها.السياحىالجذبمناطق

،للسياراتكارلومونتسباقمثل،السياراتبسباقات

.الكبرىالجائزةوعمباق

جبلي،منحدرعلىكارلوومونتموناكومدينتاتقع

العاصمة.هيوموناكوالمتولممط،الأبيضالبحرعلىيثلل

منالحكمويديرموناكو،إمارةالثالثرينيهالأميرويرأس

.الميلاديعشرالثالثالقرنفيمنهاجزءبنيمهيبةقلعة

مواطنوويلقب،الفرنسيةهيلموناكوالرسميةواللغة

المونيجاسكيين.باسمموناكو

فيويمثلهاأمير،يحكمهاإمارةموناكو.الحكمنظام

موألاتفاقيات،المعاهداتتوقيعمثل،الدوليةالشؤون

موناكوبينالمبرمةالمعاهدةلبنودوطبقا.الأخرىالدول

إلىيؤولسوفالإمارةحكمفإنأم189عامفيوفرنسا

للعرلق.ذكروريثوجودعدمحالةفينسافم

الأمير،سلطةتحت،للدولةوزيرالحكومةويرأس

ويقومالأمير.يختارهفرنسياموظفاالوزيرهذاويكون

المالية،يديرونالمستشارينمنثلاثةالدولةوزير؟ماونة

ويشارك،العامةوالمشاريع،الداخليةوالشؤون،والشرطة

السلطاتفىالأميرعضوا18قوامهقوميمجلس

القوميالمجلسأعضاءموناكومواطنووينتخب.التشريعية

يأعلىالمجلسيوافقأنولابد،سنواتخمسلفترة

موناكو.دستورفيتعديلات

فىالسكانعددلممبعالمونيجاسكيونيمثل.السكان

ومعظمالفرنعسيين،منالسكاننصفمنوأكثرموناكو،

والبلجيكيين،،كالأمريكيينمختلفةأصولمنالباقين

يتحدثونالمونيجاسكيينومعظم.والإيطاليين،والبريطانيين

كومونا

المديدةمدطقة!

ومتلرهاثحداكما!

اللحرسطحمستوى!وقالارتعاع،

حا

الدوليهالحدودفىمرجحاليستالخريطةهده

منمنبثقةلهجةوهيالمونيجاسكية؟تسمىمحليةلهجة

والإيطالية.الفرنسيةاللغتين

دائمة،بصفةموناكوفىالعالمأغنياءبعضيعيش

عاممنذولكندخل،ضريبةبالإمارةلاتوجدحيث

موناكوفىيعيشونالذينالفرنسيينمعظماضطرام639

الفرنسية.للمعدلاتطبقاالدخلضريبةتسديدإلى

الكاثوليكية،الرومانيةهيللدولةالرسميةوالديانة

بإدارةالكنيسةوتقومللجمئ!مكفولةالعقيدةوحرية

وأكاديميةثانويةمدرسةأيضاوبالإمارة،الابتدائيةالمدارس

للموسيقى.

سنويا،للأدبالثالثرينيهجائزةموناكوحكومةتمنح

موناكوفيالمكتباتوتضم.الفرنعسيةكتابمنلكاتب

.الأطفالأدبفيتتخصصالتيكارولينالأميرةمكتبة

قبلمالعصورومتحف،بحريمتحف-أيضا-وبموناكو

ويحتوي.للنباتاتوحدائق،للحيوانوحديقة،التاريخ

ور4،ا!ا!رةالمعروظتمنمجموعةعلىالبحريالمتحف

العالم.فيالمائيةالأحياءمتاحفأفضلمنواحدأيضا

لأشهرعروضاكارلومونتفيالكبيرالمسرحيقدم

أشهربعضأنكما،العالمفىالباليهوراقصيالمغنين

العالمفيالمنفردينوالعازفين،الموسيقيةالفرققائدي

بموناكو.القوميةالمومسيقيةالفرقةعروضفييشاركون

ثححرلمف؟3ءير!/!المالبالا4!!كا!

ثلافرنساأوروبماىإ

كاص

حم!إشباندا؟احا-!ثالىلأس!آثبحر ،--يسوشير

إ/صالمتوىلسط

-10143!يلاكا-أ

شهالمأ--اتور!رلأو

أم

!كئنبئنهثبثبابرترنيش?إ
!خ!لإلاشى32/صؤالأبيضاليحر

،،ء-*؟ش....!،ف!ءكاريلمموئتالممتوسط

طء-؟نمؤ!ىالربفيرابر.ندبر-+3عار!لمموف!ب

ورص3صاجمبرقى-8يا.الهدروجراحكتبن

انتو!لوحيمالجثلإ-لا!ر9!؟ميذ"!-لما،خ4

لال!-ا-؟ماجمكم!ن!!بنائغ-3!-فيلمء؟ص"لألألأ"9كل!الحكؤمةلأف!!3ط؟

!ء-في.7-لمالبحرىالمئحفإ

كوئاكوء*لمصامممى!لم+-كسئ!-+طأقاعةم!ثاعيو

نر-3-1موكنهلكر،كاتدرأفية

يربم5أ!غصأ

لا-ءكا"727/!!ثعرفئ36
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موجزةحقائق

كو.مونا:صمةلعاا

الفرتسية.:الرسميةاللغة

.2كمأ،59:المساحة

الكثافة:.لتحص00003م91!6عاملتقديرطقا:السكانعدد

طمقا.المدلىفي%001:التوزيعشحصا!-385.5120

ا!امالمتهوشعاضقديرواشحصا،87662،أم099عاملإحصاء

شحصا.00031م1002

الأأساد.ومتحات،امميحيائيةاوالمواد،والحلوى،الحعة:اللنتجاتأهم

لهاءا،حرواأحمر،ا!خهأحدهماعرصياد،لتريخطادسالعلميوحد:العلم

العلم.:نظرا.ألمجض

ا!رى،ا!ةالىسء.ا!س!يما-فرركاالأسماس!:الوحدة:العملة

النقود.اظر:

ويرتفعآجلجبلعندموناكوتقع.والمناخالسطح

بعضوفي.أم/001بنحوأجحراسطحمستوىعن

عنأم08علىلاتزيدمسافةسوىموناكوتبعدلاالمواقع

المتوسط.الأبيضالبحر

منطقةومدنثلاث:مميزةأجزاءأربعةبموناكوتوجد

قلعةوأغديمةاالمدينةوهيمولاكو،وتقع،صغيرةصناعية

م61نحوإلىارتفاعهايصلوعرةمنطقةعلىأيضاقديمة

أصةصابموناكووتوجد،الملكيالقصرمعظمهاويشغل

دارإلىبالإضافة،الواسعةالشهرةذاتللقماركارلومونت

وحمامات،وشواطئ،ومحلات،وفنادق،الغنائيللمسرح

مدينتيبينلاكوندامينوتسمىالميناءمنطقةوتقع.سباحة

وتسمى،الصناعيةالمنطقةتقعكماكارلو،ومونتموناكو

موناكو.مدينةغربفونفيي

درجاتومتوسعط،معتدلشتويبمناخموناكوتتمتع

فيالحرارةدرجاتأمام،051ينايرشهرفيالحرارة

فيالأمطاروتسقط،نادراإلام253تتعدىفلاالصيف!

أحام.اشييوما62لفترةالمتوسط

دخلثلثينحووالصناعةالتجارةتمث!!الاقتصاد.

الكيميائية،والمواد،الجعةهيالمنتجاتوأه!اموناكو،

بقسطالسياحةوتسهم،والحلوى،الألبالىومنتجات

علىيزيدماعامكلالإمارةويزورالاقتصاد،شيواصر

شركةوتقوم،العالمأرجاءكافةمنسائح000006

تشاركشعركةوهيالبحر،شمواطئجمعيةتدعى

القمارصالةمنكلبإدارة-ملكيتهافيالحكومة

التسليةوأماكن،والشواطئ،والأندية،أ!نادقاومعظم

ولذا،الألوانزاهيةبموناكوالبريدوطوالغ.الأخرى

منوتعدأقتنائها.علىأطوالغاجمعهواةيحرص

موناكوفيالضرائبإنوحيث.المهمةأ!دخاامصادر

لهامقارببناءكثيرةشركاتقامتلذا،منخفضة

.هناك

ويمر،للحافلاتمحليةخدمةموناكوبإمارةتوجد

فوقهوتعبرموناكو،عبرأصساحلاعلىالرئيسيالويوت

خطاأنكماوإيطاليا.فرنسامنكلبينالمتنقلةأحسياراتا

عبريسيروإيطاليا،ضنسابنيرقيالحديديةلل!سك

المذياععبرالخاصةبرامجهاالإمارةوتبثموناكو،

منتحعكارلومونت

موناكو،!يسياحي

الريميراعلىالمدينةوتقع

ساحلعلىالمرسمية

المتوسط.الأبيصاالبحر
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جبلقمةعلىالتلفازيالإرسالمحطةوتوجدوالتلفاز،

الفرنسية.الأراضىداخلآجل

منالعديدعلىموناكومتحفيحتوي.تاريخيةنبذة

ذلكفيبما،المنطقةفيالقديمةالشعوبخلفتهاالتيالآثار

أتواالذينالفينيقييناناحتمالوهناك،والأدواتا.لمجثث

فيماموناكوفياستقرواالمتومعطالأبيضالبحرشرقمن

والرومانيةالإغريقيةالعصوروفي..مق007عاممنيقرب

مأوىميناؤهاكانكمامهما،تجاريامركزاموناكوكانت

.كثيرةبلدانمنالقادمةللسفن

علىإيطالياشمالىمنأتواالذينجنوهأهلمميطر

حصنأولوبنوا،الميلاديعشرالثانيالقرنفيموناكو

جنوهوهبتام803عاموفيام،521عامفيهناك

البدايةوفيموناكو.حكمحقجنوهمنجريمالديعائلة

السادسالقرنبدايةومنفرنسا،معالعائلةهذهتحالفت

الميلاديعشرالساجالقرنمنتصفوحتى،الميلاديعشر

وتتميزا!مبانيا،منالحمايةعلىالحصولالعائلةحاولت

وبثورات،بالعنفتارسموناكوفيالزمنمنالحقبةهذه

فىلومميانأخيهيدعلىالثا.جانالأقتلالقصر،ؤ
ميرو

أقاربهأحديدعلىبدورهلوسيانوقتلام،505عام

تمردخلالغرقاالأولأنوريهالأميربقتلالناسبعضوقام

.ام406عامفمب

أم397عامفيموناكوعلىسيطرتهافرنسافرضت

أعادفييناكونجرسولكن،الفرنسيةالثورةأحداثخلال

عامفيسردينياوصايةتحت،جريمالديعائلةإلىأسلطةا

التابعةالأراضيبعضعلىفرنساوا!متولتأم،481

فيأخرىمرةأعادتهاولكنها،أم848عامفيلموناكو

.أم861عام

حكمايحكمونأم119عامحتىموناكوأمراءكان

علىالأولألبرتالأميروافقحينما،مطلقةسملطةذأ

جديد.دمشور

الحديثة،العصورفىموناكوحكمواالذينالحكامومن

قامالذيالعالمالأميربا!ممالمعروف،ألبرتالأمير

.المحيطاتدراسةلعلممتحفاوأنشأمهمةبحريةبأبحاث

عاموحتىأم229عاممنالثانيلويالأميروحكم

الحربخلالالألمانيالاحتلالفترةباستثناء،أم949

الأميرحفيدهوخلفهأم(.459-1)939الثانيةالعالمية

كليجريسالعالميةالسينمانجمةتزوجالذيالثالثرينيه

الأميرهوالأكبروالابنوابنتينابئاوأنجبا،أم569عامفي

.الإمارةعهدوليألرت

الوطني،المجلسبحلرينيهالأميرقامام959عاموفي

وتحتأم629عاموفي.القوميالتجمعمجلسوتعيين

ومنحأخرىمرةالوطنيالمجلسأعادفرنسامنضغوط

الاقتراعحقالدستورهذاومنحجديدا،دستوراموناكو

وتحتأم639عاموفى،الإعدامعقوبةألغىكماللنساء،

فيمرةلأولموناكوقا!طفرنسامنأخرىضغوط

التجارية.الأرباحعلىضرائببفرضتاريخها

تقوموموناكوالعشرينالقرنثمانينياتبدايةومنذ

هذا،جديدةشواطئلإيجادالبحر،منأراضيىباستصلاح

يخوتوميناءيجديد،رياضيمجمعبناءإلىبالإضافة

لقيتم8291عاموفى.سكنيةشقهتبهاأبنيةوعدة

منبالقربسيارةحادثإثرمصرعهاكلىجريسالأميرة

موناكو.

مونتبمجريس،كلى،الثالثرينيهأيضا:انظر

كارلو.

ليوناردو.،دافينشي:نظرا.ليزاالموئا

وهيأيرلندا،جمهوريةشمالىفىمقاطعة!طصظ

جزءاليعستالتيألسترمقاطعةفىضواجثلاثمنوأحدة

وتمإلقرى،مزروعةأراضيهاوأغلب.الشماليةأيرلندامن

مدينةوتعتبر.الرعويةالضواحيفىالصغيرةوالمدنالمتفرقة

.هناكحضريمركزأكبرموناهان

الحاليموناهانسكانعدد.الحكمونظامالسكان

الناسفثلثاأم؟085عامعليهكانعما%04منأقل

الريفية.المناطقفييعيشون

الكاثوليك.الرومانمنالسكانمن%88حوالييعتبر

الجمهوريةفيالمقاطعاتبأغلبمقارنةمنخفضرقموهو

للكنيسةأتباعفهمموناهانممكانبقيةأما.الأيرلندية

أيرلندا.كنيسةأوالمشيخية

تنتخبان،واحدةانتخابيةدائرةوكافانموناهانتكون

.الأيرلنديالبرلمانعموملمجلسبرلمانيينأعضاءخمسة

بمالزراعةفيموناهانفيالعمالربعيعمل.الاقتصاد

أساساتخصصالتى،الأرضمنفقط3%زراعةتتمحيث

موجزةحقائق

.أم!9أتعدادو!قنسصة26251:السكان

2.كم1921:المساحة

،كلوس،كاسلبلاينيكاريكماكروس،،مولاهان:الكبيرةالمدن

لاليبى.

الحنازير،،الغرابسق،الحب،الألقار:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

.لأخشابا،واصالد

الأثات،الأحذية،الهمدمميةالبضائعالملاس!،البناء،مواد:الصناعة

الحليب.و!نتحاتاللحم،الأخشابومشجات

بهتوجدمكانويعني،ميونكانالأيرلنديةالكلمةمن:الاسمأصل

.الصغيرةوالتلالالشجيرات
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شهيس!دد،حودالمعماريصممها.مولاهانطدةفيالعدلدار

المديمة.أحممعا

لترعاهالأرضاأغلبأحشبايغطي.والبطاطسللشعير

أهممنموناهانوتعد.واللحوم،للألبانتربىالتيالأبقار

أيرلندا.جمهوريةفيالدواحنإنتاجمناطق

تصنجويعد%25لحواليوظائفالصناعةقطاعيوفر

،تصمئاللحومويشم!!،الصناعةقطاعاتأكبرمنالغذاء

ا!ندسيةاالصناعاتبعضهناكر.الغرابوعيشوالألبان

صناعةأنكما.الزراعيةالمعداتلتوفيربالزراعةالمتعلقة

منموناهان.كبيرةأهميةذاتالخشبومنتجات،الآثاث

بعدها.منكاري!صماكروسوتأتيالصناع!مراكزأكبر

خدميةصناعاتفيالسكانمن%04منأكثريعمل

وتحارةالتجزئةتحارةالخصوصوجهعلىمنهابممختلفة

الجملة.

موناهانحدودطولنصف!منأكثريعد.السطح

،العربإلىفرماناوتقع.الشماليةمإيرلنداحدودا

فىلاوثوتقع.الشرقإلىوأرما،الشمالإلىوتايرون

إلىوو!ستميث،الشرقيالجنوبإلىأيرلنداجمهورية

الغربي.الجنوبإلىوكافان،الجنوب

الحجرم!شريطعلىانخفاضاالأراضيأكثرتقع

يرتمحعطححيثبمموناهانإلىكلونسمنالجيري

د!ن،الغربيالجنوبإلىالغربيالشمالناحيةمنال!رض

فيأ!اضحةاالمظاهرومن.منخفضةالمقاطعةأراضيأكثر

معهاتتحدالتيالمكورةالصغيرةالتلالموناهانضواحي

.المستنقعاتأوالبحيرات

درجةومتوسط،سمأ..حواليالسنويةالأمطار

يوليو.فيم415ويناير،فيم45الشهريةالحرارة

فيموناهانإلىالمستوطنونوصل.تازيخيةنبذة

ألسترمملكةمنحزءاالمنطقةوكونت.التاريحماقبلفترات

تحتالمقاطعةكانت.ذلكبعدأوريلمملكةومنأغديمة،ا

الذينالماكماهونسلطةظهرتثم،أوكارولعائلةح!صم

.الشمالعلى!ميطروا

الأرضالإنجليزمنحالميلاديعشرالسابعالقرنوفي

كانتوالإنجليز.الأسكتلنديينالمستوطنينإلىموناهانفي

ذلكفيزراعيةأمرهابدايةفيلموناهانالرئيسيةالمدن

منوهي.التاليالقرنفيالإقطهاعيونطورهاثم،الوقت

ضربتاكتي،ال!جيرةبالمجاعةتأثرتالتيالمقاطعاتأكتر

وأالسكانرلغماتحيث،أم084عامفيالبلاد

.موناهانؤبكافاناغلاتريكالشاعرولد.هاجروا

فيكوينزل!ندغربىشممالفيمدينة!!موت

علىوتقع،نسمة/34823سكانهايبلكددأمشراليا.

طريقويربطهها،تاونزفيلمدينةعربىحصم669تبعدمسافة

المدينةهذهوتقع.وداروينسبرنجزوأليسوبرزب!تبتاونزفي!!

والفضةالنحاسخاماتمناجمبأكبرتشتهرمنطقةفي

بعض،بجواربعضهاوتوجدالعالمفيوالزنكوالرصاص

منفصلة.لصورةومعالجتهاتعدينهايتمأنهإلا

إيسامونتحقلمايلزكامبلجونالمنقباكتشف

نطاقعلىالنحاسمعدناستخراجأنإلا،أم239عام

.أم539عامفيإلايبدألموالحمع

الجزرمنمجموعةبيلومونتجزربرر.وو،صت

لأسترالياالشماليالساحلعنتبعدالتيالصغيرةالمرجانية

كيبغربيشمالكم08حواليالحزرهذهوتقع.الغربية

وسست،نورثهيالمجموعةلهذهالرئيسيةالجزر.بريستون

جهازأولاختبارتموقد.تريمويللىهيرمايت،إيعستساوت

.ام529عامفيالجزرهذهفيبريطانينووي

الشماليالوفعدىنشطبركانبيليهمولت

مونتويرتفع.الفرنسيةالغربيةالهندجزرفيللمارتنيك

ثارالبحر.سطحمستوىفوقأم793(ليليه)حب!!بيليه

عاممنذخامداكانأنبعدأم209عامبعنفالبركان

دمرتالطينمن!عيولإلىالبركانثورةأدت.أم851

بارتفاعالحمممنأكواموتكونت،الجبلمنحدرات

منرفيعةقمةاندفعتكما،البركانفوهةفيم003

وانجرفت.الفوهةمنأخرىم003ارتفاعإلىالصخور

أسفلإلىالساخنةالغازوسحبالحمراء،والحمماالكتل

/00038حواليوقتلتبيير،سانمدينةودمرتالجبل

زنزانةفيكانفقطواحد!مجينإلاينجولم،شخص

بمرصدالآنالفرنسيةالحكومةوتحتفظ.المدينةسجن

بيليه.مونتشيبركاني



485فيرنونمونت

صخرةمونتميشيلسان.ميشيلسإنموئت،

عنبعيدا،ميشيللممانمونتخليجمياهفيتبرزكبيرة

ديرالصخرةهذهقمةوفي.الغربيالشماليفرنسالحساحل

والمدينة.القديمالرهبان

أول،واشنطنلجورجمنزلاكانقصر!يرلونموت

مقاطعةفىويقع،الأمريكيةالمتحدةللولاياترئيس

علىالأمريكيةالمتحدةبالولاياتفرجينيابولايةفيرفاكس

مقبرةتوجدكما.العاصمةواششطنجنوبيكم42مسافة

ويزور.فيرنونمونتفيمارثاوزوجتهواشنطنجورج

مساحةوتبلغ،عامكلالضريحسائحمليونمناكثر

هكتار.202حوألىبالضريحألمحيطةالعامةالممتلكات

يكلفأنقبلمزارعا،فيرنونمونتفيواشنطنعاشقدو

إلىعادوقد.الأمريكيةالثورةإبانالاتحاديالجيشلقيادة

الأمريكية.الثورةانتهاءبعدمتقاعدأفيرنونسونت

خدمةعنيتوقفلكى،حانقديكنلمالوقتأنإلا

للولاياترئيسأولأم978عامانتخبفقد،بلاده

هدوءفىحياتهأيامباقيليقضيوعاد.الأمريكيةالمتحدة

.تقاعدهمنعامينبعدوتوفى.فيرنونمونت!ى

ومشيدبيضاءبأعمدةمزودالحجمكبيرمريحوالقصر

91وبه.بوتوماكنهرعلىيطلحيث،عاليةربوةعلى

مزودةالعلويةوالغرفة.ونصفطابقينمنومكونغرفة

نأإلا،الخشبمنمبنيوالقصر.السقفمنبارزةبنوافذ

أحجار.كأنهاتبدوتجعلهابطريقةمشيدةالخارجيةالأجزاء

.الجمالمنبالغبقدرالقصرويتصف

أصغرمبنى15وخلفهالقصرجانبىعلىيوجد

والعمالالمزارينلسكنىمخصصاكانبعضهاحجما،

وحظائر،المزرعةلأدواتمخازنالاخروبعضها

بزراعةغالباتقومواشنطنعائلةوكانت،الحيوانات

فيمساحتهابلغتالتىالمزرعةهذهفيتحتاجهماوصناعة

المحيطةالأرأضيأنكماهكتار،00232التاريخذلك

.الجمالمنالمزيدعليهتضفيبالقصر

خضراءمسطحاتالأجزاءجميعمنبالقصريحيط

بهتحيطكماالتلسفحفيكبيرةبحديقةتنت!،جميلة

واشنطنوزرع.الظلوأشجاروالفاكهةالأزهارحدائق

.الانحتىمورقةمازالتالتيالأشجار،منالعديدبنفسه

فىالمتسلقةالعشقةبنباتاتالمكسوةالبسيطةالمقبرةتوجد

الممتلكاتوتعرضتالقصر.جنوبي،التلالسفوحأحد

المزرعةتمكنعدمبسببأم853عامللتدهوروالمزارع

عرفاتحادتكوينذلكتلاثمإدارتها،نفقاتتغطيةمن

إنقاذمنهالهدفكان،فيرنونمونتنساءاتحادباسم

منالمعنيالنساءأتحادوتمكن.بهالمحيطةوالممتلكاتالقصر

الهباتانهالتماوسرعان،بالمشروعالجمهوراهتمامإثارة

شراءمنمكنهمماالبلاد،أنحاءمنالاتحادهذاعلى

بولايةفيرنونمونت

لولاياتبافرجينيا

مزلالأمرييهة.المتحدة

أولواشنطهنضورج

للولاياتحمهوريةرئيس

الأمريكية.أحتحدةا



كارلومونت486

كارلو،مونتكازينو

الدولة،تمتلكهالدي

آلالاعامكل!ستضيص

وسائلجت،السياحمن

المحتلمة.التسلية

إنقاذوش.أنقاضإلىتحولالذىالقصروترميمالممتدصات

رمزاأجصبحالأمريكيةالمتحدةأطولاياترئيسأولقصر

علىبالإشمراففيرنونمونتنساءاتحادويقوم.تذكاريا

الراهن.أ!صتاشيوالممتلكاتالقصرصيانة

فيتقعموناكو.إمارةفيسياحيإقديمولرلومودد

علىوتطلفرنسا،فينيحه!منث!41بعدعلىالريفيرا،

195.11سكانهاعددويبلغ،المتوسطالأبيضالبحر

وتشتملمحبوبا.منتجعاكارلومونتوتعتبر.نسمة

واضتقالالزيتونزيتعلىكارلومونتإقليمصادرات

لعطور.وا

منذللمقامرةمركزبأنهاكارلومونتاشتهرت

نادياالح!صمةوتملك.الميلادي!شرالتا!ئالقرنمنتصف

القطاعيملكهما،للمقامرةمؤسشينإلىبالإضافةللقمار

المرافة!،هذهفيالمقامرةمنموناكومواطنويمنع.الخاص

الزوارمنآلاف!شوياإليهايصلالأخرىالناحيةمنولكن

المقامرةوألعاب،والبكاراه،الروليتللعبالغربي!ت

.الأخرى

موناكو.:أيضانظرا

البحرفيقاحلةصغيرةإيطاليةجزيرةكريستومولت

مربعةكيلومتراتعشرةالجزيزةمساحة.المتولحمطالأبيض

وأصبحتأوجلاسا،باسمالسالقالزمانفيوعرفت

ودالكونتدوماسالإس!صدرروايةخلالمنمشهورة

كنزاالبطلاكتشفكيفعنتحكياشتىكريستو،مونت

وارتفاعهاويبا،الجرانيتمنجبلالجزيرةومعظم.هناك

البندحخيونالرهبانهجرالبحر.سطحمستوىفوقم061

عامالقراصنةهاجمهمأنبعدكريستو،مونتفيديرهم

الحكومةحاولتسنة003منأكثروبعد.أم553

كريستو،مونتفيللعقابمستعمرةإنشاءاجةالإيطا

المحاوأسة.عنماتخلتوسرعان

مساحتها.الروكيجبالإقليمافيأمريكيةولايةموئتائا

المنطقة،فىال!صبرىالرابعةا!لايةاوهىك!848038.2

خرى.19الأمريكيةبالولاياتمقارنةعدداأقلسكانهاوأص!ش

وجريتبلنجزمدينتاتعد.نسمة655308سكانهاعدد

فهيلينا.عاصمتهاأما،الولايةفيالكبيرتينالمدينتينفولز

جبالذاتجميلةأرضاالولايةفيالغرليالجزءيعد

معدنيأجلمنالكنزبلقبمونتاناتشتهر.وعرةاجةعا

الولاية.فيالموجودينوالفضةالذهب

مونتانافيالموجودةم(.1093)الجرانيتقمةتعتبر

في،م945كوتناينهرأما.الولايةفينقطةأعلىالغربية

الولاية.فيانخفاضاالأكثرفهو،الغربيالشماليالركن

شهرفيم42و.م-48ينايرشهرفيالحرارةدرجةمتوسط

ضمنمنوالتجارةوالتعليماالعملخدماتوتعديوليو.

أكثرمنالتمويلويعتبرمونتانا.مدنفيالرئيسيةالأعمال

منكثيروتتمركز.الولايةفيرلحاالاقتصاديةالأنشطةا

مونتانا.شيالصغيرةالامشثمارشركات

منالحجريالفحموتعدينوالنفط،الزراعةتعد

يوجدكمامونتانا.سهولفيالمه!ةالاقتصاديةالأنشطة

تدرالتيالمعادنمنوهماوالذهبالطبيعيالغازأيضا

منتجاتمنأضبنواوالقمحالأبقار،لحوموكذلك،الأرباح

لرئيسية.اكراعةا

من03%حواليالمتحدةالولاياتح!ضمةتملك

الحيوانية،الثروةمراعيعلىوتسيطرمونتانافيالأرض

عمليةوتعد.المناطة!تلكفيوالتعدينالأخشابوقطع

صناعةأنكمامونتانا،فيالرئيسيالنشاطالأخشابقبم

الأهمية.حيثمنالثانيةالصمناعةهىال!غذية



487يسلو،تننتبامو

ثانييعدالحجريالفم

فىصيمةالمعادنأكثر

العام!!يستعدمولتانا.

الحجريالفحملمفجير

أحدمناصسطحىا

احتمقوق.

وعندماالحمر.للهنودموطناالقديمةمونتاناكانت

إلىالمنقبينمنكبيركدداند!أم862عامالذهباكتشف

والشايانالسيوكسهنوداستطاعام876عاموفي.المنطقة

عرفتشهيرةمعركةفيوجنودهكسترأ.جورجالمقدمهزيمة

علىألمحافظةفىالهنودنضالانتهيالاخيركستربصمود

.بيرسالنزهنوداستسلمعندما،أم877عامأرضهما

وظهرت.أم988عامأمريكيةولايةمونتاناأصبحت

أ!يلايةافيشركةكأقوىأناكونداشركةالمسماةاكز!سسة

الكهربائية،للطاقةشركةوأنشأتالمعادنامتلكتحيت

علىسيطرتكماوالسدود،الحديديةالسكةوبنت

وقطع،الزراعةعانتولقد.والصحفوالمصارفأكاباتا

الولايةفيرئيسيةصعوباتالتعدينوصناعاتالأخشاب

العشرين.القرنمنالثمانينياتمنتصففترةأثناء

أفرادحدأ.م(9791-0091)لويس،تنمونتبا

قائدابكونهنفسهميزوقد.البريطانيةالمالكةالعائلة

الهند.لمستعمرةحاكمآخروأنهعسكريا،

خلالمشتركةبريطانيةحربيةلعملياترئيساعمل

حصلأم(.459-1)939الثانيةالعالميةأ-لمرب

أعلىوهى،الأولالبحريةقائدرتبةعلىبعدفيمامونتباتن

للهند-كحاكم-ساعدوقد،بريطانيةبحريةعسكريةرتبة

البلاد.باستقلالالخاصةالترتيباتعلى

بانجلتراوندسعورفيمولدهعندمونتباتنسميوقد

ابنوهو،باتنبرجنيكولاسفكتورألبرتفرانسيسيسلو

الملكيةبالبحريةمونتباتنالتحقوقد.باتنبرجلويسالأمير

فيالملكيةالبحريةالكليةفيودرس.أم!13عام

.بلندنجرينيتش

قيادةمونتباتنتولىالثانيةالعالميةالحربنشوبوعند

السفينةالألمانيةالقنابلقاذفاتأغرقتوقد.كلىالمدمرة

بحارةعددنصفوقتلأم،419عامكريتمعركةفى

فيهمبما،الباقونوتعلقفردا.042البالكددهمكلي

انهمرتبينما،ساعاتأربعمدةالسفينةبحطاممونتباتن

عاممونتباتنوتولى.إنقاذهمقبلعليهمالعدونيران

سريةقوةوقاد،مشتركةعملياترئيسمنصبأم429

الألمانكانالتيالمناطقعلىبهجماتللقيامخططت

فيالحلفاءقواتقيادةمونتباتنوتولىأوروبا.فىيحتلونها

بورماا!متعادةعمليةوقاد،أم439عاماسياشرقيجنوب

اليابانيين.منماليزياجزيرةوشبه

حاكمامونتباتنعين

.أم479عامالهندعلى

علىبمهارةأشرفوقد

علىاالستارإسدال

علىالهند،فيالبريطاني

الشديدةالخلافاتمنالرغم

الهندوسالسكانبين

ضعملتوقد.والمسلمين

إلىالبلادتقسيمالترتيبات

مونتباتنلويسيسكنهجزء،جزءين



مونتجمري488

أغسطصوفى.المسلمونيس!ضهأصغروجزءالهندوس

المستقلة.للهمدعامحاكمأولمونتباتناختير،أم479

عاميبينماالفترةفيالبحريةشيالخدمةإلىعادوقد

عاممنانبريطانيةالدفاعقواتوقائد،أم959وأم559

.أم659عامإلىأم959

نسفتعندماقتلوقد.أم659عاممونتجاتنوتقاعد

أعلنوقدأيرلندا.شاطئقبالةالخاصصيدهقاربقنبلة

استقلالإلىيسعىالذي-الأيرلنديالجمهوريالجيعش

أغنبلة.احادثعنمسؤوليته-بريطانياعنالشماليةأيرلندا

اشراعيضوالمرألاباما،ولايةعاصمةمولتجمري

601187س!!انهاعدد.المتحدةالولاياتلجنوبي

نسمة.292)517الحضريةالمنطقةوسكان،نسمة

الحنوبيونأنشأفقد.الكونفدراليةبمهدالمدينةتعرف

وكانت.أم861عامالكونفدراليةاللأمريكيةالود!يات

ثلاثةعلىالمدينةوتقع.كونفدراليةعاصمةأولالمدينة

الوسطي.الجنوبيةأجاماأفيألبامانهرطولعلىتلال

الأثاثصناعةعلىالرئيسيةمونتجمريصناعاتوتشتمل

والنسيج.والورق،والاليات،الزجاجومنتجا!

!صان.م(6761-1)887لوبيرنارد،مونتجمري

أضانيةاا!الميةاالحر!أثناءالإنجليزيالجيح!فيقائدا

فيأحرزهاالتيالانتصاراتمنهجعلتأم(.-459ا)319

أثاركمابريطانيا.فيمحبوبابطلاوأوروباإفريقياشمالي

يونيوشيأضدنفيالنصرموبمطفيالمألوفةقلنسوتهفيظهوره

للملك.يعطىأسدياايترحيبمنأكبرترحيباأم649عام

سلاحفيوأصئملازما.لندنفيمونتحمريولد

كانالثانيةالعالميةالحربقياموعندأم،809عامالمشاة

فيأشمهرتسعةلمدةالثالثةالفرقةوقادأ!اءبرتبةمونتجمري

مايوفيدنكركفيالشاطئفيرجالهمعإنقاذهتمفرنسا.

للمنطقةقائداأصبحوبعدها.دنكركانظر:.أم049عام

هذافيالدفاعاتبتجهيزقامإنجلشرا.جنوبىالدفاعية

المتوقع.الألمانيالغزوضدالإقليما

شماليفيالثامنللجيشقائدامونتجمريأصبح

فيجيشهتطويراستطاعوبسرعةأم،429عامإفريقيا

والمشاةالجويةالقواتلينتحمعضارلةوقوةمرنتوافق

مأ249عامأواخرفيمونتجمريقاوم.المدرىةوالقوات

روميل.إيرونالمشيربقيادةإصريقيافيالألمانيالجيعشهجوم

الألمانطردإلىأدىالذيالأمر،العلمينفيالتقدمبدأ

إفريقيا.خارج

الحملةبعدفرنسالغزوالتخطيطفيمونتجمريساعد

الإنجليزيةالقوأتوقادمشير،رتبةإلىرقيثم،الإفريقية

عامألمانياضدالنهائىالحلفاءتحركأثناءفرنسانزلتانتي

الاحتلاللمنطقةرئيساأصبحالحربوبعد.أم449

الفيكونتلقبمونتجمرينالألمانيا.فيانبريطهاني

العسكريةلخدمتهتقديراأم469عامللعلمينمونتجمري

البريطانيللجيمت!العامةللأركانرئيساعول.المتميزة

رئيساثمأم489إلىأم469عابممنالإمبراطوري

إلىأم489عاممنالغرليالاوروبيللاتحادالعامةللقيادة

حلفلمنظمةالأعلىالحلفاءلقائدنائباعم!كما.أم519

.أم589عامإلى1ء9أعاممنأضاتو()1الأطلسياشمال

شماليفيمحليةحكومةمقاطعةيرمؤضفي

فيهاتتباين.نسمة000.52س!صانهاعددوويلز.يز،بوو

التلالمع،الشما!إلىوالمستنقعات،أ!عرةاأ!الجبا

تمت.الشرقإلىالغاباتتغطيهاالتيالأوديةواالمتموجة

بحيرةحولالغربيالشمالفيالصنوبريةالغالاتزراعة

اصطاعي.خزانوهي،فيرنوي

وتقعمونتجمريشاير.فيالرئيسيةالمهنةالزراعةتعذ

الأغناموترعى.مميفرنواديفيالغنيةالزراعيةالأراضيا

خرى19الصناعاتوتشمل.المرتفعةالأراضيفيوالأبقار

وصناعةوالهندلعمةالطوبوصناعةالحجارةاستخراج

للمنتجاتالرئيسيةالمدينةويلزبولوتعد.الجلديةأجضائعا

عية.اشرا

منطقةويلزبولمنالقريبةكامحتللويسوتعتبر

الجداريةالصورمنكثيرع!ىوتحتوي.للسياحجذب

كابابلتيالبستانيصمم.بالرسومالمطرزوالنسيجالجميلة

الجميلة.وحدائقهاميادينهابراون

ويلر.شرقىفيمونتجمريشاسمقاطعة!يصسيرةمد!ةمونتجمري

إبحلترا.معويلرحدردم!،لقربالمدينةتقع
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)خلفية،لأشحارالمحصلروبوماونتلورس!سالتنهر.علىمونتريالميحاءلينالمديةوسطويقعكسدا.فيالرئيسيالسقلمركزمونتريال

.(لصورةا

فيمدينةكأكبرتورونتوتنافسكنديةمدينةموفتربل

العالممدنكبرىوهي،كويبكمقاطعةفىتقعثندا.

صعكانهاعدديبلغ.باريسبعدبالفرنسيةالمتحدثة

المنطقةسكانعدديبلغبينمانسمةوأ..00015

فيالسكانثلثيحوألي.نسمة000.00922أ-لضرية

ويتحدثون،الفرنسيينالأسلافذويمنمونتريال

العالمموانئأكبرمنواحدةمونتريالتعتبر.الفرنسية

وهيكندا.فيللنقلالرئيسيوالمركز،الداخليةالبحرية

والتعليم،والثقافة،الصناعيةللأعمالرئيسيمركزأيضا

.ال!ضدي

تمكللىفهي،نوعهمنفريدامونتريالموقعويعد

تغطي.جبلحولبنيتالتيالوحيدةالمدينةوهي،جزيرة

مكانفيمونتريالجزيرةمساحةخمسىحوالىمونتريال

الجنوبية.كويبكفيوأوتاوا،لورنسسانتنهرافيهيلتقي

وأرتفاعهالأشجار،تغطهالذيرويالماونتجبليوجد

المدينة.قلبفيم،233

ترتفعالتيالمصاطبمنسلسلةعلىمونتريالبنيت

إلىغربا،لورنس!عانتنهرضفافمنمنحدرة

مرافقالشاطئمستوىعلىوتوجد.رويالماونت

وتقع.الجملةتجارةومؤسساتوالمستودعاتالميناء

بالقربانخفاضاالمصاطبأكثرعلىالقديمةمو!ضيال

المكتبيةالمبانيتوجدأعلىإلىوبعيداالنهر.منبعمن

يحاذي.مونتريالوسطفيالنشطةوالمتاجرالث،هقة

بيريشموأرعبينلورنسسانتنهرالقديمةموتتحريال

إلىجنباالقديمةمبانيهامنكثيروتقفوورصجيل،

المطاعموتغطي.الحديثةالعاليةالمبانىمعكأب

شوارعالصغيرةوالمتاجرالتاريخيةوالمنازلألى،حرة

مرصوفةالشوارعهذهمنوكثير،الضيقةالمظقة

.لكبيرةاجارةبالحى

بعضوبه،القديمةمونتريالغربالمدينةوسطيقع

وأجملالمقاطعةمستودعاتوأنشط،الشاهقةكنداممانم
.ط

تحتمونتريالأقسامأنشطمنواحدويقع.الفنادق

تحتالتىالمدينةالقسمهذايسمى.الرئيسيةالثوارع

عرضدوروعدةمطعم002منأكثرويحاذيالأرانح!،

والميادين.الوقوشمبكة،سيفسائي

منطقةأكبرثانيةالكبرىمونتريالمنطقةوتعد

من%21حواليويعيم!تورونتو.بعدكندافىحضحرية

مونتريالمنطقةتتكون.الكبرىمونتريالفيكنداشعىب

%65حوالييعيحق.وبلدةمدينة75حواليمنسىالكب

المدينة.خارجالمنطقةهذه!سكانمن
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مجموعةأكبرالفرنسيالأصلاذورالكنديونيعتبرو

أنحاءجميعفياللافتاتأحضرتظهرحيثبمالمدينةفي

سحانمن%02حوافيولدوقد.اغرنسيةاباللغةالمدينة

العسلاأ!ةمنكسداسكانويش!ط!كندا.خارجمونتريال

مئاتألمدينةافيامشقروقد.مجموعةكبرأثانيالبريطهاكية

نهايةمنذالأقصىاكشرقوأوروبامنالمهاجري!منالألوف

.أم459اعافيالثانيةأمحالميةاالحرب

اللعةأساسعلىمونتريالفيالدراسةمنفاأأسس

رتوحد.الإنجليزيةأوأغرنسيةباالدراسةتتم.والدين

كلضمنوالبروتستانتأمماثوليكاالرومانمدارس

جامعاتأربعأيضامونتريالفيويوجد.لغويةمجموعة

مكجيل.وجامعةمونتريالجامعةأشمهرها

فيجدأ!إلىالمدارسفيأطغةاحقولىموضوعأدى

علىأنبالفرنسيةالناطقينبعضيعتقدحيثبممونتريال

التدرلس.فيالفرنسيةاللغةا!شخدامالمدارسجميع

فيأع!اصفاأتعليمجفضلونأسذينامونتريالسكانوعارض

نج!وديساسدزنالأنهم،أغ!صةاهدهالإنجليزيةأصلغةامدارس

أمخةاحتيارحة!أ!اتضمناكتى؟أسةالحاالكخديةالقوانين

ال!جيرةألدنامثل-مونتريالتواجهأ!ما.أطفاتعليم

أ!ظائفافمعظموالفقر.أضمييزامثلمشاكل-الأخرى

بالإنجليزيةالناطقةالأقليةإنىتعودالجيدةوالمساكنالمهمة

الموقف!هذاخلقوقدحضيرا،الفرنسيةالغالبيةتعانيبينما

المدينة.فيالاجتماعيةالتوتراتمنكثيرا

وتهدف،مونتريالفيالانفصاليةحةالحرقيادةوتوجد

عنمنفصلةمستقلةدوأ!ةكويبكجعلإلىكةالحرهذه

أطحر!سةيحالتروأجينالانفصامنقليا!وحاولكندا.بقية

الإنجليز.يملا!االتيالمتاجرقصفمثلالإرهابحلالمن

فقدكندابمفيأسلسق!!الرئيسيكزالمرأ!مونترياتعتبر

رئيسيةتوقف!نقطةالبحريأصرس!عانصطرلقجعلها

الأطلسي.والمحيطالعظمىالبحيراتدينالمبحرةللسفمت

إقليمافيإنتاحاالزراعيةالمناطقأكثرفيمونتريالتقع

منمهمامرحصاالمدينةأصبحتلذلكونتيجةبمحويبك

أطحوم.اتصنيعمراكز

أضفط،اأضكريرمركزاأيضاالكبرىمونمتريالوتعتبر

أضق!!.اومعداتالتبغومنتجات،الملابسوصناعة

سانتنهرإلىكارتييهجاكأغرنسياأطكتشفاأبحر

عاموفي.أم535عاممونتريالجزيرةواكتشفلورنص،

يسمىمافيحصعاالفرنسيونالمستوطنونبنىأم،642

ت!ا،ماريفيليمستوطنةوأسسوا،القديمةبمونتريالالان

الثامنالقرنأوائ!!فيبمونتريالتعرفماريفيليأصبحت

عاممونتريالعلىالإنجليزيةأغواتاوالممتولتعشر.

بريطانيةمستعمرة-بالتالي-كنداوأصبحت؟أم076

ماوسرعان.أم763عامالموقعةباريعه!لاتفاقيةحقاو

تركزت.لريطانىتجاريمركزإلىمونتريالرتتصوأ

فيعالميمعرضانشئ.الزراعةعلىأغرنسيةاأ!حالمصا

امعتضافتوقد67(.)إكسبوأم667عامفيمونتريال

عامفيالصيفيةالأوليمبيةالعابالأدورةأيضاالمديمة

.أم676

أم؟(.063-أ؟056)دوسيورموشس،

أكادياإقليمفيمستوطنةأسرشرنسيومستوطنم!ضشف

والملاحة.والاكتشافاتالفراءبتجارةمهتماكانكندا.في

هنريالفرنسيللملكحميماصديقامونتسدوسيورحان

أكاديا.علىوحاكماقائداالملكعينه.الرابع

عاممارسفيأمريكاإلىمونتسدوسيورأبحر

بوترينكوت،ديلينكورتديجينومعهأم406

فنديحليجالثلاثةهؤلاح!اكتشف.شاممل!تديوصموي!!

بورتواكتشفواكرواسانتننهرمحسبكأأصنواوا!شو

ودسيورعادثم،أم506عامس!صتيانوفاو،يالرر

.بعدهمنحاكمابوترينكورتثاتارفرنساإلىمولتس

شامبل!تبإرسالالإذنعلىمونتسدوسيورحصل

،أم806عامكويبكشامبليناكتشفكندا.لاكتشاف

دومميورولد.أم016عامأحرىمرةكمداإلىوأبحر

دوبييرالحقيقياسمهوكانبفرلسالمعانتونجيفيمونتس

عواسم!.

دي.عامويل،شامبلينأكاديابمأيضا:انظر

فرنسي.فيلسوفأم(.ء157)968موئتسكيو

اذكانالذيأم()748القوالينروخالرئيسيةأعمالهمن

أحالم.اأنحاءجميعفيالدساتير!تابةعلىحجيرتألير

تبنىالذيالأساسلش!سلالقوانينبأنمونتسكيويعتقد

نإ.والمقدساتوالطبيعةلالإنسانالمتعلقةالأشياءاكلعليه

الفلمسفةواجباتإحدىهيالقوان!!هذهاكتشاف

البشريةالطبيعةدراسةالصعبمنكانوقديما.اشئيسية

ذلكمنوبارغما.معقدةتحكمهاح!انتانتيأغوانينالأن

بالولىاكتشافهايمكنالقوانينهذهبأنمونتس!جراعتقد

نأاعتقدكما.التجريبيةانظر:.الأ!عبابالتقصيأضجريبيةا

.الحياةالمجتمبرتحسنأمراضتخففالقوانينمعرفة

رئيسيةأنواعثلاثةهنالككانتلمونتسكيو،أخسبةوبا

.الاستبداديوالحكم،والجمهورية،الملكيةالح!-ا:من

وأالملكيدفيمحدودةسلطةأ!اكانالملكيةمةفا!ص

وأارستقراطيةإماكانتفقدالجمهوريةأما،اقصة

فيالسلطةكانتالأستبدادياللحكماأخسبةوبا.ديمقراطية

فيالجميعيملكالتىللديمقراطيةخلافاأخاسامنقلةأيدي
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الحكمعلىامسيطرالمستبدكان.واسعةسلطاتإطارها

أنمونتسكيواعتقد.السلطةمطلقولهالاستبدادي

الحكومةلنوعوفقاتختلفأنيجبالقانونيةالأنظمة

الأساسي.

وكانالاستبداد،وعارضالبشرحريةمونتسكيوساند

اسملطاتفصلتتضمنالسيامميةالحريةبأنيعتقد

كانكما.الحكومةعنوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعية

الوجهعلىالمصوغالقانونواحترامالحريةبأنيؤمن

معايبقياأنيمكنالصحيح

يدتشارلزالحقيقىوالمعمه-مونتسكيوولد

لاديالبارونلقبورثبوردو.منبالقرب-سكوندات

فارسيةرسائلكتابهمنشهرتهنالمونتسكيو.ديبريت

الباريسيةالحياةمنفيهسخرالذيأم(،172)

بالأكاديميةمونتسكيوالتحق.الفرنسية"المؤسسات

مأ972منإنجلترافيوعاشام(،)727عامالفرنسية

ال!نجليزي.السياسىبالنظاممعجباوكانأم732حتى

تربوينظاممونتسوريطريقةرويثلأ.موفتسوري،

والاسحتقلالية.الذكاءتطويرفيالأطفاللمساعدةقضع

هذاالإيطاليةوالطبيبةالمربية،مونتسوريمارياطورت

ماريا.،مونتسوريانظر:.العشرينالقرنأوائلفيالنظام

منهجالعالمأنحاءجميعفيالمدارسآلافامشخدمتوقد

.مونتسوري

لمقابلةخاصةبيئاتمونتسوريمدارسفيالمربونأنشأ

مجموعاتثلاثإلىالطلابقسم.الطلاباحتياجات

مرحلةبدايةمنالأولىالمجموعة:محددةأعمارذات

ونصفعامينمنأضانيةوا،العامونصفعامينإلىالطفولة

العامونصفأعوامستةمنوالثالثة،ونصفأعواممشةإلى

التيالأنشطةخلالمنالأطفاليتعلمعاما.12إلى

والتكرار،،والنظامباليد،والمعالجة،الاستكشافتتضمن

.والاتصالوالتجريد

العامإلىالصفولةامرحلةبدايةمنعقلياالأطفاليتطور

يشجعولذلك،حواسهمامعتخدامخلالمنأصممادسا

مجموعتيفيالطلابمونتسوريمدارسفيالمربون

والسمعوالنظراللمسحواسباسمتخدام،الأوليينالأعمار

والتعامل،الاستكشافعلىالقدرةلتنميةوالتذوقوالشم

منالأطفاليستطيعالمباشر.محيطهمفىالموادمعاليدوي

الأفكارمعالتعاملسنة21إلىسنواتستعمر

الاستنتاجفىالمطورةالجديدةقواهمعلىبناءالتجريدية

هؤلاءمونتسوريمدارسمربويساعد.والإبداعوالخيال

مستوىتقدموبعد.خاصةومواددروسبتقديمالأطفالا

الموضوعاكتشافعلىالمعلمونيساعدهم،الطلاب

يقوم،الحالاتأغلبوفيأحد.منتدخلدونبأنفسهم

زملاءمنتتكونمجموعاتفىالموضوعباكتشافادللبة

بعدمعا.العملاختارواالذينالختلفةالأعمارذويالداراسة

شفوياالصفلكلالنتائجبوصفالمجموعاتتقوم،ذلث

كتابة.و

عالميةمستوياتالعالميةمونتسوريجمعيةوضعت

.مونتسوريمدارسفيالمعلمينومدربيمدرسىلضقيف

أمستردامفيالعالميةمونتمسوريجمعيةرئاسةمقريو.جد

بهولندا.

مربية.(م2591-0781)ماريا،مـولتسوري

التربوينظامهامنالعالميةشمهرتهانالتإيطاليةوطبيبة

عرف.واستقلاليتهمذكائهموتطويرالأطفاللمساعدة

،مونتسوريانظر:مونتسوريبويقةالتربويمفهومها

واسعة.بصورةمونتسوريمدارسوانتشرت.طريقة

أنكونامنبالقربشيارأفاليفيمونتسوريولدت

طبيةدرجةعلىتحصلإيطاليةامرأةأولوأصبحتبابعلاليا

عملت.أم698عامروماجامعةفىتخرجتكأ-ما

أولفيالعقليةالمصحاتفيالأطفالمعمونتسوري

مدرمعةلمديرمساعدةوأصبحت.بالطب-ثدها

كانت.أم998عامالنموناقصيللأطفالأورثوفرينك

نجححيثللغايةناجحةابتكرتهاالتيالتربويةهجاك

للأطفالبالنسبةوالكتابةالقراءةاختباراتفيطلهبها

ما709عامالأولىمدرستهاافتتحتالطجيعيين.

منالمدرسةماقبللفترةالطبيعبنالأطفالفيهاواسشقبلت

عنمكثفةمحاضراتمونتسوريقدمت.الفقيرةالأسر

منهاكتبعدةوكتبت،العالمجمئأنحاءفىمنهجها

أم(.49)9الممتصالعقلام(؟19)2مونتسوريمن!ج

الهندجزرفيليواردجزرمنواحدةملأ-دتسيرات

كم004حواليبعدعلىتقعلبريطانيا.تابعة،الكلربية

الغربية.الهندجزرانظر:بورتوريكو.شرقيجيهـب

نسمة.000221سكانهاوعدد،2كمأ20وءساحتها

تلالالأعلىالمجموعة:الجبالمنمجموعاتثلاثوبها

الجزءفيم19.نحوإلىارتفاعهايصلالتىسماإفريري

والحمضيات،التيلةطويلالقطنيعد.الجزيرةمنابئوبي

الرئيسية.المحاصيلمنواطخضراوات

كريستوفروصلوقد.بليموثهيوالعاصمة

رحلتهأثناءام394عامفيمونتسيراتإلىكولمبوس

الجزيرةكولمبوسسمىوقد.الغربىالكرةلنصفاول؟مة

إلىالأيرلنديونالمستوطنونووصل.أسبانيجبلباسم

معظميتحدثواليوم.ام632عامفيمونتسيرات
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أجراردشحررديليالريصاأالتالعةموتححميراتعاصمةلبيموثمنظر

العرلية.الهمدجرر

الإنجليزتصارخوقد.بروغالأيرلنديةاباللهجةالسكان

سنة051لمدةمونتسيراتامتلاكأجلمنوالفرنسيون

.أم783عاممنذبريطانياعليهاسيطرتثمتقريبا.

فيبرشلونةمنبالقربمشهورانوديرحبلمودتسيراى

مأ،236إلىالعلياالجبلقمةارتفاعيصلأسبانيا.شرقى

خشنة.الجبلهذاوقمماالبحر.سم!!مستوىفوق

وأالثام!القرنفيبنيأسذيامونتسيراتديرويقع

غربىشمالتقريبا48!*ابعدعلىالميلاديالتاسع

شؤيةال!صيسةمعبدعلىائرينإامنكثيرويتردد.برشلونة

أ!نيا.أ!كاتاالحاميةالقديسةالسوداءالعذراء

أم(.265-21)80ديسيمون،مونتفورت

البرلمانيةالحكومةرتصوأشيساهمإنجليزيوجنديدولةرجل

الأمرواقعفيولثمهالعموممجلسأباسميإنجلترا.في

أصلا.موجوداكانالذيالبرلمانلظاملتقويةيعملحان

أصث،أصااهنريالملكلدىمحبولامونتفورتكان

السياسي.أ!لإصلاححماممهبسببالحبهذافقدولكنه

الأمرله،يحلوكمايحكمأنالثالثهنريالملكأراد

سلطةمنالحدمنهقصدتمردايقودمونتفورتجعلالذي

فيما-الأولإداوردوابنههنريالملكرفع.بالقانونالملك

معركةفيأسرهمامونتفورتأنإلا،ضدهالسلاح-بعد

مونتفورتجمع،لقليلذلكوبعد.أم264عاملويس

اسممجردالبرلمانكانأغد.شهرتهبهنالالذيالبرلمان

منوبالرغم.وال!!عاقفةأجاروناتواالملكيضمالمجلصآخر

مجلسمنأعضاءالماضيفييضمكانالمجلسهذاأن

رغبفقد،والاسحاقفةوالباروناتالملوكغيرأحموما

ودعاشؤونهما،فىصوتاأصاساكلإعطاءفيمونتفورت

بحيث-أم265عامينايرفيانعقدالذيالبرلمانلهذا

كلمنواثنانمقاطعةكلمناثنانالأعضاءبينيكون

وقصبة.مدينة

وقد،إيفشاممعركةفيقليلةأشهربعدمونتفورتقتل

مقدسا.إنجليزياضريحاقبرهأصبح

إلىذهبوالعشرينالحاديةللغوعسدمافرنسا،فيولد

كاناللذينواللقبالأرضفيدحقوقهللمطالبةإنجلترا

أيرللقبنالسنواتعشروبعدالكبير.جدهبهمايتمتع

رسميا.ليستر

وميناؤها،نهامدكبروأأروجوايمماصمةعا!فص

علىتقع.نسمة1)2؟02947سكانهاعدد.الرئيسي

فيهايلتقىنقطةمنبالقربلأروجواي،الحنوبياسماح!

ان!:.الأطلسيبالمحيطلابلاتاديريوالمسمىالخليج

فيأروجوايسكانخمسيحوافييعيش.أروجواي

وهى،المدينةوسطفيالاستقلالساحةوتقعمونتفيديو.

المبانيعلىتشتملالتيالجذابةالمبانيبهتحيطميدان

التحية،وقصر،الطبيعيالتاريخومتحف،الح!صمية

فكتوريا.ساحةوفندق،أغنونالعرضسوأجسومسرح

ويمر،الساحةشرقجيوليودي81أفنيداالويقيمتد

باسمالطريقهذاسمي.الرئيسيةالعملىمنطقةعبر

تؤدي.ام083يوليو18لاروجوايالأولالد!حتور

منطقةإلىالاستقلالساحةعنقليلاتبعدالتيالقنطرة

كلها.الأصليةالمدينةتضمالتيالقديمةالمدينةتسمى

الثامنالقرنإلىيرحئاريخهاكثيرةمبانبالمدينةويوجد

جنوباالقديمةالمدينةتمتدالميلادلين.عشرأضاصبعاأوعشر

تشكلهالذيالساحلعلىمونتفيديوميناح!إلىوشرقا

شملية.اطئلشواا

المبانىتحيطمونتميديو.قلصفىحدا!ميدانالاشقلاللماحة

المزخر!الطكويلالمسى-أضحيةاقصرويعتبرألحيدادلاوالحدشةالتاريحية

المديمة.!ى-مغلما،رراالصورةهدهفي



394يتبا،نيارندمو

منفردةعائليةمنازلفيمونتفيديوسكانأغلبيعيش

قليلة،فقيرةأحياءبالمدينةويوجد.حديثةشققفيأو

الجمهورية.جامعةبهاتوجدكما

الذينالعمالنصفمنأكثرأروجوايحكومةتوظف

فهيالأخرىالتوظيفمصادرأمامونتفيديو.فييعيشون

وتمر.والسياحةوالصرافةالنسيجوصناعة،اللحوممصانع

مونتفيديو.ميناءعبرووارداتهاأروجوايصادراتأغلب

أوائلفىمونتفيديوالأسبانالمستوطنوناكتشف

استخدمتالوقتذلكومنذ.الميلاديعشرالثامنالقرن

أواخروفي.القريبةالمزارعلمنتجاتتجاريامركزاالمدينة

للهجرةنتيجةبسرعةمونتفيديوتوسعتالتاسئكشرالقرن

وبريطانيا،وألمانيا،فرنسا،مثلالأوروبيةالأقطارمن

والمجر.،يطالياوإ

فيوساهموا،مهرةعمالآالجددالقادمينأغلبكان

وبقيةمونتفيديوواجهت.وصناعياتجاريامونتفيديوشطوير

القرنمنتصفمنذقاصعيةاقتصاديةمشاكلأروجواي

بطيئا.المدينةنموأصبحلذلكونتيجة،العشرين

مؤدف.(م3461-أء6)7يوكلود،موئتديردي

الأسلوبمنالتغييرفىكثيراأعمالهأثرتإيطالىموسيقي

العاطفيالأسلوبإلىالنهضةعصرلموسيقىالمتزمت

الباروكي،:انظر.المتناسقةغيرالباروكيةللحركة

لفنمهمموسيقيمؤلفأولمونتفيردييعتبر.الأسلوب

أوبراأولو!طم(061)7أورفيوأعمالهومنالأوبرا،

فيالأخرىمونتفيرديأعمالمنفقطاثنانبقي.حدشة

يولسيسعودةوهماالكاملشكلهمافيالأوبرا

أم(.46)2بوبياتتويجورائعتهأم(146)

وفيللأوركسترا.التأليففيأستاذامونتفيرديكان

المسمىالمهيجللتأثيرالويقمهد،الوتريةللالاتالكتابة

نقرعزف،المسمىالموسيقيةالالاتنقروأسلوبالاهتزاز

الموسيقىمؤلفيأشصمنواحداأيضايعتبركماالأوتار.

دمجت.المادريغالأنظر:.المادريغالوموسيقىالدينية

ترتيلاتأم()061المساءعلاةمونتفيرديمقطوعة

الموسيقىالسابقفيترافقكانتالتيالالاتمعالكنيسة

هذهتتضممنالأوتار.واستخدام-الدينيةغير-الدنيوية

التىالصوتيةوالموسيقىالمنفردةالصوتيةالأنغامالالات

والغناء.الكلامبينوسطاتكون

موسيقيامانتيوادوقوعينهكريمونافيمونتفيرديولد

لجوقةقائداكان.ام261حتىام095عاممنومؤلفا

حتىام613عاممنالبندقيةفيماركسانتكاتدرائية

للأوبراشعبيةدارلأولموسيقيامؤلفاأيضاعملكما،مماته

البندقية.في

رومابينيقعإيطاليافيللرهبانديركاسدئوموئتي

البنيدكتيةالرهبنةبنيدكتالقديسأنشأحيثوذابولي

القديس.نيرسيا،بنيدكتانظر:.الرومانيةثوليكيةال"

اللجوءبنيدكتالقديسالتمس،م952سنةحواليوؤي

بنىوبعدهاالاضطهاد،منهرباكاسينومدينةحطامدا.خل

المدينة.فوقمرتفعفيديراوأتباعههو

منكاسينومونتيفىنفوذهاقمةالبنيدكتيةالرهبنةبلغت

رئيسالوقتذلكفيحكمهاوقد،أم870إلىأم580أاعا

ألفبعد.فيماالثالثفكتورالباباأصبحالذييدنيوسديىسا

أصبحت،لوحاتورسمواالخوطاتكاسينومونتأساقفة

خصصتام،710عاموفي.العالمأنحاءجميعفيمشهورة

.أم132عامكاتدرائيةوسميتجديدةرهبان!يسة

،أم686عامأديرتهامنكثيراإيطالياحلتوعندما

مبانيهاأتسعتحيثقوميامعلماكاسينومونتأصجحت

كما،العالىللتعليمومعهدينالناسلعامةومدرسةلدير

الخطوطات.منممتازةمجموعةعلىالكنيسةمكتبةتحتوي

إيقافتمأم(،549-1)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء

أنهإلا،بالقنابلالكنيسةوقصفتكاسينو،فيالحلفاءتقد.م

بناءالإيطاليةالحكومةأعادتكنوزها.معظمإنقاذتم

،ام529عامخلالالأصليةخطوطهاطولعلىا!إني

الجمهور.علىالديرمحتوياتعرضتكه،

عددايفوقهاحيث؟المكسيكمدنكبرياترابعةلتيريص

عدد.فقطوجوادالاخاراالكوكلونتزاهومكسيكوس!شان

الحضريةالمنطقةوسكان،نسمة0.1)23896س!ئانها

بالقربخصبوادفيمونتيريتقع.نسمة2،ء796.12

السفرطريقيرلط.المكسيكانظر:.تكساسحدودمن

،وتكساسلاريدو،معمونتيريالأمريكتينعبرال!سيع

الشرقى.الشمالإلىكم22ءمسافةالمتحدةوالولايات

أششهرت.مونتيريفيالمكسيكيينالأمريكيينمنكثيريعيتلى

ينتجكما،البيرةومصانعوالفولاذ،الحديدبمسابكالمد.ننة

والمنتجاتوالإسمنت،المنسوجاتمصنع005منأ!ر

تكعساسبينالطيعيالغازأنابيبخطيوجد.الأتضى

كماصناعيا.المدينةنموعلىساعدالذيالأمرومونتيريبم

منوكثير،الأسبانىالطرازمنقديمةمبانعدةبهايوبم!

منكثيراالقريبالتقنيةمعهديجذب.الحديثةشماءاتالإف

مونتيريالأسبانالمستوطنوناكتشف.الأمريكبنالطا*ب

.أم695عاممديخةاعتبارهاوتم،أم056-حوأليفي

رسام.(م4491-2781)يتبا،نيابىنلىمو

فنعلىأثرالذيالصارمالهندسيبأسلوبهأشتهرهولندي

الرسم.إلىبالإضافةالتجاريوالتصميمالحديثالمعه،ر
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أنماطفيأصسوداءاالمستقيمةالخطوطموندريانا!شخدم

الألواناستعملوقدبيضاء،خلفيةعلىورأمميةأفقية

المستطيلاتلملءرلمعوماتهمنكثيرفيالصافيةالرئيسية

موندريانرسوماتكالت.الخطوصأهذهتشكلهاأضبيا

أ!سوداء.الرسوماتهخلافاالأمعةملونةخطوطذاتالأخيرةا

بهاالأتوجدانتيأضاعمةاالأسطهحاالمهمةأعمالهمظامرومن

الفرشماة.مسحعلامة

أيضاويسمىأسلوبهعلىالتجديديةموندريانأطلةط

وثيوفانموندريانأصدرأنبعدالإبداعىالأسلوب

.أم289إلىأ179منمجلةأ!ولندياالرسامدسبيرج

المجلة.هذهشيالفنيةنوياتهمنحخيراموندرياننشروقد

الفنونأضوحيدمحاولةموندرياننف!!فيالتجديديةوتعتبر

منضمهآ.أجةجمابيئةأضاساوإعطاء

أغرناأوائلوفي.أميرسفورتفيموندريانوأ!د

3متعددسلسلةحلالمنالخندسيأسلوبهطور،العشرين

عاشرالأشجار.واللمبالياهتزايدةأضحريديةااشسوماتمن

ا!شقرث!أم،638حتىام119منباريمه!فيموندريان

.أم064عامنيويوركمدينةفي

الملكيوزعهامعدنيةعملةموندينقود.لدود،مولدي

والنساءاشجالمنمختارةنخبةعلىإنجلترافيالمدفأو

يحتارحيث،الطيبةالجمعةاجومالسابهتالعهدحميسيوم

!مأعددتعص!!موندينقود

مرالمستح!!الألتححاصا

حيتعاء،كاىاضيطاس!!

المحليةالكمائررؤساءمريطل!

الذي!والسماءالرحالاحتيار

عددويتساوى،المسحةدسلقو

عددمعلوعكلمرالمستحقين

الملك.حكمضةسسوات

أسملةاوهذه.الحكمفترةأعواممنعاملكلوامرأةرج!!

لسكالبريطانيةالدارفىخاصةبصفةتصكالفضةمن

وأواحدابنسانقديةقيمةالعم!ةوجهيأحدويمث!!.العملة

القيمةمنأكثرتساويأنهاإلا،أربعةأوثلاثةأواثن!ت

-امرأةأوكانرجلا-يشلقىدثسخص!وكل.صرةاسذ

يعطى،الحكمأعواممنعامكلعن،أعملاتاهذهإحدى

جنيهاتخمسةعلىيحتويحيعسا،ذأ!كإلىبالإضافة

بسما.وخمسين

رئيساكانأم(.831-)1758جيمسمونرو،

،أم825عامحتىأم817عاممنالمتحدةللولايات

ال!قطارحذروفيهمونرومبدأكانبهاشتوماكثروأ

الكرةلنصفالحرةالدولشؤونفيالتدخلمنالأوروبية

المتحدةالولاياتمونروقاد،أجلادهرئيسازبوصفه.أخربيا

الطيبة.المشاعرعصرلاسمالمعروفةأغشرةاأثساء

وستمورلاندمقاطعةفيمونروولد.الأولىحياته

ذلكفيإنجليزيةمستعمرةكانتانتيفرحينيابولاية

لجيعشلينضمعاما18وعمرهالدراسةمونروترك.الوقت

قابل.الأمريكيةالثورةفيالإنجليزضدويقاتلالمستوطنين

عاملفرجينياحاكماوقتهاوكانجيفرسونتوماس

منبتوجيهالقانوندراسةمونروبدأوقد،أم778

.جيفرسون

فيالتشريعيةالهيئةانتخبت.الأمريكىالسضماتور

عامالأمريكىالشيوخمجلسفيعضوامونروفرجينيا

الشيوخمجل!في)سيناتورا(عضواولوصفه.م0971

كانالذي-وجيفرسونماديسونجيمحه!معمونروتحالف

ضدعنيفةمعارضةهيئةعلى-للخارجيةوزيراوقتها

وقد.هام!تونألكسندرالخزانةلوزيرأصفيدرافيااكبرنامج

.الجمهوري-الديمقراطىالحزبالثلاثةالفرجينيونأسس

الحزبإلىتطورقدالحزبهذاأنالمؤرخينلعضويعتقد

الحديث.الديمقراطي

وحاكمافرنسافيسفيراأم497عاممنمونروعمل

(ام681-181)2منللخارجيةوزيراوكانلفرجينيا

وزيراأيضاكانكما،الخارجيةالشؤونعنومسؤولا

.أم681عامإلى4181عاممنللدفاع

ام681عامالمتحدةللولاياترئيسامونروانتخب

له.نائباتومبكنزديدانيالنيويوركحاك!صانوقد

ما681عامانتخاباتبعدالفيدراليالحزباختفى

الديمقراطي-الحزبأنصارمنتقريباوأصئالجميع

التيالصناعاتوازدهرتالبلادازدهرت.الجمهوري

ولايةداخلالعسكريةالحملةأدتوقدسريعاتقدمت

.ام181عامأسبانيامناكتسابهاإلىشلوريدا



594مبدأمونرو،

مجالفيمميزةبفتراتمونروإدارةاشتهرت

الموقعةباجوت-رشاتفاقيةفهنالك،الأمريكيةالدبلوماسية

علىالتحصيناتتحظرالتىام،817عامبريطانيامع

علىأم818عامبريطانياوافقتوقد.العظمىالبحيرات

علىووافقتوكندأ،أمريكابينكحدود94ادالمتوازي

الدبلوماسيونأقنع.أوريجونلإقليمالمشتركالاحتلال

أوريجونإقليمفيحقوقهاعنبالتنازلأسبانياالأمريكيون

عاممماثلةاتفاقيةعلىروسياوافقتوقدأم981عام

.أم482

عامانتخاباتفىلرئامشهمعارضةمونرويجدلم

التاسعالقرنأوائلفىالنابليونيةالحروبوأثناء.م0821

ولم،الأوروبيةالشؤونفيكثيراالأسبانتورطعشر،

أمريكا.وجنوبيشماليفيبمسعتعمراتهمكثيرايهتموا

أثارتأسبانيا.عناستقلالهاالمستعمراتمعظمأعلنت

وفي.المتحدةالولاياتفيالعطفاللاتينيةأمريكاثورات

باستقلالبالاعترافمونروأوصى،ام822عاممنمارس

.المستعمراتتلك

أصئيعرفبمامونرونادى،أم823عامديسمبرفي

نأإلىأشارللكونجرسرسالتهففيمونرو،بمبدأ

فصماعداالآنمناعتبارهميمكنلاالأمريكيينالأوروبيين

فإن،العمليةأضاحيةاومن.المستعمرةالأوروبيةللقوىرعايا

لجمئالأوروبيالتدخلضدالحمايةتضمنالمبدأهذا

مودرو،انظر:.الغربيالكرةنصففىالمستقلةالدول

مبدأ.

.نيويوركمدينةفيتوفي

الأمريكيالرئيسأعلنهبيانمونرومبدأ.أ!مودرو،

فىالأمريكيللكونجرسسلمهارسالةفيمونروجيمس

اممتقلالبضمانمونرومبدأنادى.ام823ديسمبر2

الأوروبيالتدخلضدالغربيالكرةنصفدولكل

ويشير.مصيرهمتقريرفىالتدخلأو،اضطهادهمبغرض

لايجوزالأمريكيينالأوروبيينأنإلىأيضامونرومبدأ

المستقبل.فيأوروبيةقوىلأيمستعمرأترعايااعتبارهم

تسملنالمتحدةالولاياتأنهوالبيانهذامن،القصد

إلىبالإضافةالأمريكفن،فيجديدةممستعمراتبرشكوين

فيبالتوسعقائمةكانتالتىطمصتعمراتالسماحعدم

حدودها.

تذكربفائدةيأتلممونرومبدأأنالمحتملومن

أوروبالأن،التجاريةالنظروجهةمنالمتحدةللولايات

تجارةمنالأكبرالنصيبعلىالحصولفىاستمرت

كماأكثرها.علىبريطانياحصلتوالتي،اللاتينيةأمريكا

وأقطارالمتحدةالولاياتبينالعلاقاتيحسنلمالمبدأأن

هذهتحميهاأنيفترضالتيالدولإنأيضا.اللاتينيةيكاأص

الولاياتبهافرضتالتيالطريقةمناستاءتقدالطسفة

منالدولهذهتخوفتفقدعليها،استعلاءهاالمتحدة

أوروبية.دولةأيمنتخوفهامنأكثرالشمالصيمنة

الرئيسأعطى،الميلاديالشمرينالقرنأوائلوفى

لمبدأجديدينومعنىحياةروزفلتثيودورالاأمريكي

فيالخاطئةوالممارساتالضعفأنإلىأشعارفقدنروبممو

الأوروبيةالدولتغريربماالصغيرةالأمريكيةالدولمنأي،

أشدخل.با

مايبررلهاالأوروبيةالدولأنروزفلتللرئيسظهر

جمعأووممتلكاتهممواطنيهاأرواححمايةهـحاولتها

عنالدفاعأنروزفلتأكدلقد.لهمالمستحقهالدلأيون

التدخلهذامنعالمتحدةالولاياتمنيتطلبمونروهـلىأ

هذهوتحتبنفسها.التدخلطريقعنوذلكالي-ربم

المتحدةالولاياتأرسلتالغليظةالعصاسياسةالىميالمة،

وإلىأم،509عامفىالدومينيكانجمهوريةإلىبريوشها

.ام519عاموهاستيام219عامفي،!اراجوا

سياسةولسونودروالرئيسأتبعفقدوعموما،

تستولرلنالمتحدةالولاياتبأنوعدولكنه،رو!فلت

أيضاأبدىكما.إضافىقدمموطئعلىثانيةمرةباكنوة

أخذتالتيالمكسيكيةالثورةمعالتعاملفيادحفظ

تفسيرامشخدامإمكانهفىوكان.رئامعتهفترةأثناءم!ضاها

للمكسيك،الكاملالاحتلالبتبريرمونرولمبدأفلترو

.الحذرالانتظارسياسةاتبعولكنه

علىالمتحدةالولاياتعملتالجوار.حسنسياسة

العالميةالحرببعداللاتينيةأمريكادولمععلاقاتهاتحىسين

هربرتالرئيسقاموقدأم(.189-ام19)4لىالأ!

توليهقبلالجنوبيةأمريكافيالحسنةالنوايابجولةهوفر

الرءاسة.

حسنسياسةروزفلتديلانوفرانكلينالرئشأعلن

الأمريكيينجميعإن:وقال.رئاستهفترةمستهلفيالجوار

أصبحوبالتاليمونرو،مبدأدعمفييساهمواأنيسب

وأثناءجماعيا.واجباالغربيالكرةنصفعنالداتاع

المتحدةالولاياتسحبتوروزفلتهوفرإدارة!ترتي

احتلتها،التيالصغيرةالأمريكيةالدولمنتدريجياقوا"ها

ونتيجةعليها.تحصلتالتيالخاصةامتيازاتهاعنوظزلت

الولاياتامشمرت،المتبادلةالتجاريةالاتفاقاتمنلساسلة

فعلتهافعلتالتيالعاليةالتعرفةحواجزتخفيض!فيخدةالمت!

ال!مريكيين.عزلةعلىاللإبقاءفي

فيالداخليةالأمريكيةالشؤونحولالمؤتمراتعقدت

،أم369عامأيريص!بوينسوفي،أم339عامفيديوموت

قرب.أم049عامهافاناوفيأم389عامليماوفي(



فيانرومو694

الأمريكية،الجمهورياتجميعبينالشقةالعدوانمنالخوف

وفي،أم249عامجانيروريوديفيلانيةمرةاجتمعواوقد

البراز!!بيتروبوليصر-وفيأم،459عامسيتيمكسيكو

فيالأمريكيةالدولمنظمةأنشأوا!صماأم.479عام

.ام148عامكولومبيا-بوجوتااجتماع

المتحدةالولاياتفيالناسمنكثيرخلط.الفهمسوء

عنالابتعادأو،الانعزاليةومبدأمونرومبدأبين-غالبا-

خطابفىواششطنجورجإليهاأشارالتي،العالميةالشؤون

فيرددقدمونروفإنالحقيقةوفي.أم716عاموداعه

الأوروبية،الشؤونعنالابتعادفيالبلاد!مياسةرسالته

الأوروبيةاأسدولابأنحجتهدعملمجرداستخدمهاولكنه

وأسذلك.الأمريكيةالشؤونعنالأخرىهىتبتعدأنيجب

،وماحدثمونرو،مبدأمنجزءاالانعزاليةمبدأاعتبارلايمكن

الولاياتحكومةاتبعتهااكتىأ!سياسةاكانتالانعزاليةأنهو

موشو.فلسفةفيهأعلنتأسذياالوقتفيالمتحدة

جيمس،مونرو،بمكوينسىجونآدمز،أيضا:ان!

الأمريكية.الدولاتحاد،الأمريكيةالدولمؤتمرات

عددويبلغ.مدنهاوأكبر،ليبيرياعاصمةصسو!

إفريقيا،غربفيليبيرياتقع.نمسمة142).58سكانها

وبها،بولسانتنهرمصبفيالهادئالمحيطساحلعلى

والثقافي.التعليمىالبلادمركزوهيمتطور.حديثميناء

ليبيريا.جامعةوبها

جيمعرالأمريكيالرئيص!بالححممونروفيالممميت

عامالمدينةالأمريكيالاستعمارجمعيةأسممتوقدمونرو.

الأمريكي!ت،العبيدمنحضيرااشترتعندماأم822

تكوينعلىوساعدتهمكيبيرياإلىجلبتهمثم،وحررتهم

ليبيريا.جمهورية

التاسع)القردالأدب،الأسكتلنديانظر:ئدور.مودرو،

عمتمر(.

جنوبفيوتقعالأربعةأيرلنداأقاليمأكبرموسمتر

الدولة.مساحةث!ثمنأكثروتشغلأيرلندا،جمهورية

،وكري،كورككلير،:هيمقاطعاتمعتمنوتتكون

الزراعيةالمنطقةوتعدووترفورد.و،وتيبيراري،ولمريك

كماأيرلندا،جمهوريةفيالألبانإنتاجحيثمنالرئيسية

هيأيرلندابمفيمدنخمسأكبرمنثلاثبهايوجد

.ووترفورد،لمريك،كورك:مدن

سكانمن%9ءنحويعتنق.الحكمونظامالسكطن

معظمويعتنق.الكاثوليكيالرومانيالمذهبالإقليم

كنيسةفىأعضاءوأكثرهما،أخرىمذاهبالباق!تالسكان

.أيرلندا

موجزةحقائق

لمحسمة.34481001:السكانعدد

.2ح-52142:المساحة

كلوليما،،إنيس،ترالىترلورد،ور،لمريك،حورك:اللدنأبهر

.:!سسلارى

والحازير،،والحلي!والأبقار،أحتعير،ا:الزراعية:المنتجاتأهم

والغار،الأسماك:المهمةالأخرىاللنتجاتالسكر.بسحر،الأعاموا

.الخامالصحاعةوحشبوالأحجار،والرمال،والحت،الطكميعي

،الإلكترونيات،الملابس،ال!جميائيةالراداصاء،امواد:الصناعه

الزجاحية،الأواني،المشروبات،الأطعمة،أحرىهدسيةلضائع

الحام.الصناعةحش!ممجاتوالمسوحات،الطماعةالتر

مناطقأرلغوتوجد.الإنجليزيةالإقليمفيالمتداولةاللغة

مقاطعاتمنمحتلفةأجزاءفيتقعالأيرلسديةتتحدث

المتحدثينعددويبا.ووترفوردو،وكري،كورك

الأيرلنديةاللغةوتختلف.أهـنسمةأ31الأيرأضديةبا

بقيةفيا!سشخدمةتلكعنموسشرإقليمفيالمستخدمة

مونسترإقليمويضم.محتلفةبطرقالاخرىأيرلنداأقاليم

دايلالبرلمانفيعضوا94تنتحبانتحابيةدائرة13

الشعبي.المجلصفىإيريان

جميعفيالاقتصادفيمهبمعنصرالزراعةالاقتصاد.

أهمالخنازيروتربية،الالبانمنتجاتوتعدمونستر.أنحاء

الأبقارتعدكمالمريك،فيخصوصاالزراعيةالنشاطات

المنطقةالشرقيةالمنطقةوتعد.أيضامهمةللحومهاتربىالتي

الشعير،محاصيلها:أهمومن.الإقليمفىالرئيسيةالزراعية

تمإلمراكز.والقمحالسكر،وبنجر،لبطاطسوا،والشوفان

.شانون-ولمريك،كوركفيالرئيسيةالصناعية

مجالفىمونسترفيالعاملةالقوةنصفتعمل

للدخلرئيسيامصمدراالسياحةوتعد.الخدماتصناعات

.كريمقاطعةمنأخرىوأجزاءكيلارنيفيخصوصا

مقاطعةغربفيأخرىناجحةسياحيةمناطقوهناك

تيبيراريفيفيلجولدنوذاأجمريكومقاطعة،كورك

ووترفورد.ومقاطعة

منبالقرببحريموقعوهيكينسيلمنطقةتنتج

لإنتاجالرئيسيةالمناطقأما.الطبيعيالغازكوركساحل

الغربيالجنوبيالساحلويعد.وكريتيبيراريفهيالخث

ووترفورد،مدينةوتشتهر.الأسماكصيدمواقعأهمامن

بالإضافة،الجميلةالزجاجيةالأوانيبإنتاج،مهمميناءوبها

وصناعاتالغذائيةوالصناعاتالكهربائيةالهندسةإلى

والتغليف.الورق

منكلبينمونعسترفيالرئيسيةالطرقتربط

بدبلن.كلهاوتصلها،ولمريك،وترالي،وكوركووترفورد،



794جورج،نكمو

ويوجدبها.الموانئأهمووترفوردو،كوركميناءويعد

.وكورك،شانونمنكلفيدوليانمطاران

الغربيةالحدودالأطلسىالمحيطيمثل.السطح

وشمالالينسترإقليمشرقاويحدهمونسترلإقليموالجنوبية

كوناخت.

المرتفعةبينمونسترأراضيمنالكثيرتتراوح

منطقةفىالجبالأعلىالإقليمبهذاوتوجد.والمنخفضة

مأ!.4أكارونتوهيلقمةوتعد.كوركوغربكري

كديزماكجيليجبالفيتقعوهيأيرلندا،فيقمةأعلى

ريكس.

وهيالأنهاروديانفيالرئيسيةالمنخفضةالأراضيتقع

بالإضافة،الشمالفيوروافدهشانوننهرمنالاسفلالجزء

لوبحيرةوأكبر.وباندونوليوبلاكووتر،سويرأنهارإلى

بحيراتالبحيراتأشعهرولكنشانوننهرعلىديرج

يخطو.بىكيلا

أراضيأفضلالغربيالجنوبيمونسترساحليعد

بينينايرشمهرفيالحرارةدرجةمتومعطويتراوحأيرلندا.

درجةمتومعطويبلغ.الشرقيالشمالفيم54وم47

الموسعقوطمعدلويتراوح.م651يوليوفيالحرارة

منوأكثر،المنخفضةالمناطقفيسمأ..بينالسنوي

.الغريالجنوبفىالجبالعلىمعم002

ممالكخمسمنواحدةمونستركانت.تاريخيةنبذة

روكوأصبحتتقريبا.مضتعام000.2منذأيرلندية

منطقتانهناككانتمونستر.لملوكعاصمةكاشسل"وف

.الشمالفيوثومندالجنوبفىدزموندهماالإقليمداخل

القرنينفيللمستوطنينأراضيالبريطانيونمنح

هزمام،106عامفىعشر.والسالغعشرالسادس

معركةفيالأيرلنديينزعماءمنماتبقىمعظمالبريطانيون

الرجاجيةبأواسهاعالمياتشتهرمونسترإقليمفيووترفوردمدينة

أيرلندا.مصدريمقدمةليووترلوردزحاحشركة.الجميلة

مونستررئسكانمنمايقربهاجرأوهلكدنينسيل.

التاسععشر.القرنأربعينياتفيالكبرىالمجاعةأدناء

لحوالىاسمالمونستيرةشجرة.شجرةالموسمتيرة،ا

المدارية.أمريكافىالكبيرةالخشبيةالكروممننوعا02

والمطرالهواءمنغذاءهاتستمدالتيالنباتاتمنمي1و

ممطالمألوفةاللأنواعوأكثر.أخرىنباتاتعلىؤ!نمو

وأوراق.السويسريالجبنبنباتالمعروفالمنزلياكجمات

وجوداحتمالمع،الأطراففيالقطععريضةالنباتهذا

المناطقفيالمونستيرةفاكهةالناسويأكلأيضا.بهاثةوب

.والأناناسالموزمنقريبةنكهةالنباتولهذأ.ا،لىارية

الكنييمةأساقفةعلىيطقتشريفلقبا!مولسديور

الكارديناللقبحاملوولايخاطب.الكاثوليكيةالرومانية

النصارىالاباءعلىاللقبهذايطلقحيثباإونسنيور،

البابا.بأسرةالملحقينوالأشخاصوالأساقفة،الأساقفةورؤساء

جضالآ!ن.م(0761-061)8جورج،!ونك

لأسرةالملكيةعودةرتبالذيوهوبحريا،وقائداإفيلميزيا

وعمرهالجيمشإلىمونكانضم.أم066عاملتنيوارت

الأهليةالحربفيللملكالأيرلنديةالقواتوقادعاما،17

والتيالميلاديعشرالسابعالقرنأربعينياتفيالإنجليزية

القواتهزمت.حصومولوأوليفرالبرلمانبانتصاراتثت

لمدةلندنبرجفىوسجنتهأم464عاممونكابىرلمانية

فيسرأحهإطلاقكرومولعليهعرضوبعدها،!ا!ن

قبلوقد،الإنجليزيالكومنولثتح!فيفمتهمؤ،بل

فىمونكجورجخدم.فريقبرتبةوينالعرضمو-نك

عامإلىأم165عاممنلأسكتلنداعافاقائداالىصومنولث

ساعدكماام،965عامإلىام654عامومنأم،6دإ2

،أم653وأم652عاميفيالإنجليزيةالبحريةقيادةفى

موتوبعد.معاركعدةفيالرهيبةالهولنديةالبحريةو!رم

الامنةالحودةتيصيرمونكامشطاعام658عامكرو!ول

الذينالشيوخالأعضاءإرجاعتمكما،الثانى!شمارلز

هؤلاءوجودوساعد،أم486عامالبرلمانمنطرا:وا

أستعادةلصالحالأغلبيةزيادةعلىالبرلمانفيالأشكلضاء

القواتنقلوبهدوءمونكواستطاع،سعتيوارتالمل!ث

فرصةأيةتدعلابطريقةإنجلتراأرجاءجميعفيالمع!سلحة

التمرد.أوللاؤتفاضة

،ام066عامالعرلقإلىالثانيتشارلزمونكأعاد

ومستشارالألبمارلىدوقابتنصميبهتشارلزكافأهوفا

مونكولد.وميدلسكسديفونبلدتيمقاموقائمشضشصيا

ديفونشاير.فى



فيسكونت،مونك894

أولكالىم(.4981-181)9فيسكونت،مونك

مهاجريمجموعةاتحادكونكندا.لدومنيونعامحاكم

عما!.أم867عامأسدومنييناني!تالبريطالشماليةأمريكا

عاماحاكماح!انكماعام،حواليعاماحاكمامونك

أم867أو861عاميبينالبريطانيةالشماليةلأمريحا

الفترةتلكأثناءالكنديةالانفصالحركةبقوةساندحيق

منطلب.الدومنيونت!ضلنإلىأدتالخيالحركةو!

أوليعملأنالانفصالقائدأسدكدوناماأ.جونأصسيرا

للدومنيون.وزراءرئيس

وأصب!!أيرلندا-تيبيراريفىنكمومشانليتشارلزولد

اشابممونكالفيسكونت

انتخب.م9481عام

مجلسفيالليبراليمونك

عامائبريطانيالعموم

كبيركانوقدأم،2ء8

عاممنالخزانةأمناء

فيأم8ء8حتىأم855

يرأسهاكانالتيالحكومة

منح.بالمرستونالفيسكونت

مونكفيسكونتعامفارسرتبةمصدك

.أم986

نتكا.(بمأ679-2981)يرجلاد،مونكريف

الأمشراليين،اأمموميديةاالموسيقىنجومأعظمم!واحدة

الجبالعذراءفيتيريزادورالمعروفةأدوارهاأفضلومن

كوينزلاند.فيبيرغلندافيوأسدتأم(،129)

شعبيةالأ!عتراليينالمغنيينأشهرمنواحدةوأصبحت

.الميلاديالعشرينالقرنمنوالثلاثينياتأصشرينياتافي

إقليمفيأس!ضلمدي،محليح!ضممنطقةرموفكلاللى

نسمة.55180.1سكانهاعدديبلغستراثكلايد.

صناعية،مديمةإيردرىمديسة.وكوتبريدجإيردرىوتشمل

وتوجد.القريبةجلاسجوفيللعاملينإقامةومنطقة

!صانت.كوتبريدجمدينةفيوالفولاذالحديدمصانع

مضى.فيماالحجريالفحملتعدينمنطقةمولكلاندز

إقليم.،ستراثكلايد:أيضاال!

عدديبلغويلز.شرقيجموبفيمدينةموفماوت

الرئيسيالسوقمونماوثتعد.نسمة.4627سكانها

المنطقة.شيالموحودةوالأغنامالألبانمزارعلمنتجات

وتوجد.الميلاديعشرأصثأضااالقرنفىالمدينةأنشئت

ديروخرائبموناوجسرعلىبوابة،الانحتىبالمديسة

المبانيوتشمل.الفترةلت!ككلاهمايعود،حتيبسيد

عامفيأنشئتللأولادمدرسةالأخرىأضاريخيةا

كماام.724عامفيبنيتالتيشايرو!اعةأم،461

المتعلقةالاثاريحويالذينلسونمتحفبالمدينةيوجد

أم(.508-1)758نلسونبال!دميرال

معدنيةحروفلإنتاختستخدمالةالمولوتيب

،الجودةالعاليلإنتاجهاوتشت!هـالمونوتيب.أططاعة

والمجلاتوالكتالوجاتالحميلةأحضباعةأ!باأواستخدمت

الأحرىاالمصبوعةاوالمواد

الضوئيالتصفيفبنظامالمونوتيبآلةاستبدلتوقد

مننوعالضوئيوالتصعفيف.عةا!باأاأ!أعماأغلبفي

بتثبيتالطباعيةالحروفإنتاجعلىيشتملالحروفتنضيد

ان!:للضوء.حساستصويرورلىأوأشلامعلىالحروف

الطباعة.

منالمونوتيبآلةتتكون.المونوتيبآلةتعملكيف

التيتلكالمفاتيحلوحةتشبه.سبكوآلةمفاتيحلوحة

حيث،اللوحةعلىمفتاحا225ويوجد.الكاتبةالآأسةعلى

يضغطوعندمارمزا.أومسفصعلاحرفامفتاحك!!يمث!!

علىالصحيرةالفتحاتمنمتشابهةلثسفرةثقبيتم،المفتاح

أخذهالذييوصإلفراغعدادوهنالك.الورقيالشريصأ

بالضبطالمشغليعرفالعدادخلالومن،حرفكل

أيالسطرملءويستصح!!سطرك!!فيالمستخدمالفراغ

الصحيح.طولهفيجعله

ويمكناللإعةينئحرفضصغرمسبكالسبكرآلة

يغذىالمفاتئ.بلوحةمقارنةمختلفموقعفيت!صنأن

المدينةإيرديرى!يالصحيةالعنايةيوضالعاممونكلاندزمستشفى

سأسكتلندا.موخ!لاسدزمسصمهآديالصماعية



994جان،مونبه

أولاهحا،عمليتين!يالحرو!بتنضيدتقوم(الحروف)ممصدةا!لونوتيب

)الصورةالسبكآلةيلقمهاثمومن،ورقيشريط!يتعقيبهاعلىتعمل

القوالب.

تقرأ.السبكآلةخلالالمفاتيحلوحةمنالمثقبالشريط

حرفلكلالمطابقالقالبوتختارالشفرةإلىتشيرأوالالة

كوحدةمعدنفيذلكبعدحرفكلويسبكمشفر.

للترتيبوفقابمالمصمبوبةالطباعةأحرفوتحول،مفردة

للطباعة.السطرمساحاتوتحديدالمطلوب

المعدنيةبأحرفهاالطباعةاختراعتم.تاريخيةفبذة

ذللثومنذ.الميلاديعشرالخامسالقرنفيالمتحركة

لتصفيفطريقةعنبالطباعةالعاملونبحث،الوقت

وتحافظالعمالةوقخفضالسرعةمنتزيدالطباعةأحرف

الخترعاستغرقوقد.اليدويالتصفيف!دةعلى

آلةتطويرفيعاما13لانستونتولبيرتالأمريكي

لفكرتهاختراعبراءةوقدم.الطلبهذالمقابلةالمونوتيب

مجسمانموذجايملكلاكانأنهمنبالرغمأم887عام

آلةكروفتبانسعيلرزجونالميكانيكيوطور.أ!لالة

عامالنهائيةمر!تهاإلىوصلتأنإلىالمونوتيب

مأ009عامالازدبدفيألالةمبيعاتوابتدأت.أم998

العشرينالقرنمنالستينياتحتىوتومئاسمتخدامها

لأكثرالضوئيالتصفيفبنظامتدريجيااممتبدلتعندما

يعتبرونالطاعةبجودةالمهتمونولايزال.الطاعةأغراض

الختصاليدويالتصفيفمجالفيالثانيةالمونوتيبآلة

.الجودةالعاليةالطباعةأحرفلصفبالنسبة

الطباعة.:أيضاانظر

البوليمر،البلمرة،بمالبلاستيكانظر:الموئومر.

.المطاط

مشهورةمعركةفيحاربتاسفينتانومريماكموللثر

م(.أ-1865)861الأمريكيةالأهليةالحربإبان

التي(اليمنى)الصيحورةالمفاتيحلوحةعلىالحرودالحهازمتسغليضر!:

فيالمنصهرالمعدنتفرغتمحر!أمملمماسباقالماتحتارالتيالي!رى(

بالحديد.لتغليفهماا!لدرعتينباسمالسفينتانسحيت

السفينتينكلتافيقليلةبأضرارانتهتالتي،المعركةكزتر

العالمأنتباه(،)الانفصاليينومريماك)الاتحاديين(نيترمم

منواحدةأيضاالمعركة.كاشطالمدرعةالسفنأهميةعاى

السفنجميعفيهاناورتالتىالبحريةالمعاركأوأى

المخارية.الطاقةمستخدمة،افىلادية

فيص!ؤض!أطةميريطسأومريماككانت

الساحةأخلواعندماالاتحادجنودأغرقهاوقد.الأصل

.المتحدةبالولاياتفرجينيابولايةبورتسماوثفياليحرية

قواتاممتطاعت،م1186عامالحرببدايةوبلد

وأعادوأالحديد،بألواحوتغطيتهاالسفينةرفعالانفصاليين

غالباإليهاالإشسارةمنبالرغمفرجينيا،باسمالسفينةت!صية

لأصلي.اسسمهابا

أعمالرجلأم(.979-1)888جان،مونيه

فىالغربيةأوروباتوحيدحركةقادفرنسىجاسيولى

عليهأطلق.الميلاديالعشرينالقرنومشينياتخ!سحينيات

مجموعةفكرةمونيهاقترح.الأوروبيةالمجموعةأبواس!م

وكان،أم059عاماللأوروبيةالحجريوالفحم!ديدالحى

عمللجنةأنشأكماام،559إلى5291عاممنرفصمها

ما659عاممنرئيسهاوكان،المتحدةالأوروبيةالوأ،يات

الذريةالطاقةجماعةتأمميسعلىساعد.أم759إلي

الأوروبيةالاقتصاديةوالمجموعة)يوراتوم(الاوروبية

.أم579عامفيإنشاؤهاتموكلاهما(المشتركة)الصوق

الأوروبية.المجموعةانظ.:

عندماعالمياماليامستشارأوعينكوجناكفىمونيهولد

العالميةالحربأثناءالحلفاءتموينعملياتتنظيمفىساصتد

العامللسكرتيرنائباعملأم(.189-أ19)4الأولى

ثم!



كلود،مونيه005

العالميةالحربوأثناءأم(.191239)9الأملعصبة

اقتصاديامستشارامونيهكانأم(،459-أ)939الثانية

أصئكما،واكبريطانيةوالفرنسيةالأمري!جةللحكومات

وهيمونيهخطةوضع.المؤقتةالفرنسيةالحكومةفيعضوا

وقد،ام479عامتبنيهاتمفرنسالاقتصادإنعاشخطة

إحياءعلىيعتمدفرنساانتعالقلأن!ريعامونيهتيقن

اكتيالأوروبيةالأملأناقتئأيضاكما،الأوروبيالاقتصاد

المش!صلاتمعالتعاملالآنبعدتستطيعلامنفصلةتعمل

لدأ!ك،نتيجةر.أوروباتواجهالتيوالسيالمميةالاقتصادية

المتحددالولاياتف!صةيرتموأعلىالعملمونيهبدأ

،أم639عاموشي.التكريممنكثيرامونيهنال.الأوروبية

الرئاسية،الحريةميداليةنالواأرزيناالأوروبيينأولأصبح

اطتحدة.الولاياتمنحتهامدنيةميداليةأعلىوهى

فرنسيرلامأم(.269-0184)كلودموئيه،

الأوائلاالفنانينأهممنمونيهحان.الانطباعيةلحركةورائد

دأفيالخارحيةللمناظرلىالأواانطباعاتهمتركواالذين

الخصحوصجهرعلىيهتمحصانوقد،كاملةأعمالأتقف!

ا!حتهفيأ،هتماء1هداأيفهرو.الحارحيوالجوأضوءابتأثير

وفيأم(،)877باريس-القديمةلازاريسانتمحطة

.(م1681)لاجرنويلري

عدماأيامهآحرفيمونيهالفحادرسوماتسلسلةم!واحدةالماءزنابق

حاصيةالصورةيعطاناطودواالصوءعلىالتركيرتقريبا.أعمىكاد

التقري!.وحهعلىتجريدية

عرضأم،874عاموفي.باريسفيمونيهكلودوأ!د

وذلكأم()872الشمسطلوع:الانطباعسماهمن!ا

أطلقناقدفيأثرهالعملهذاتركوقد.المعارضأحدفي

الحركةأعطتالتيوهيالانطباعيةاسمالمعرضكلعلى

اسمها.الفرنسية

التيالصورمنسلسلةرسمإلىبالضوءافتتانهقاده

لكوممن!ارسمفقدبمالموضوععلىالشمستأثيرتوضع

منمختلفةساعاتوفي،متغيرةجويةظروفتحتالقش

عامفيرنونمنبالقربجيفرنيفيمونيهاستقر.أجومأ

وس!سلةالحديقةمناظررسمموططشأكوهنام1883

التيالزنابقألوانأثرتوقدالماء.لزنابة!ال!جيرةالصورمن

ذلك.لعدالتجريديينالرلعمامينعلىاستحدمها

صحراويةأرضموهابى!حراء.صحراء،ليموط

كاليفورنيا،ولايةشرقيحنوبتقع،وشاسعةقاحلة

حوالىمساحتهارقعةفي،الامريكيةالمتحدةبالولايات

كانكلورادو.ونهرنيفاداممييرابينوتقع.2كم000.65

السحيق.الماضيفيالمنصقةاهدهيغطيالهادئالمحيط

المياهدخولتمنعشاهقةحبال،طويلةولفترة،هناك!صانتر

بالحممالمنطقةوغطتالبركانيةالجبالوثارتأسحر.امن

كثيرحالياهناكالرمليةالأراضيويتخل!واشماد.والط!ت

،الهامدةوالبراكين،المنعزلةالصغيرةالجبليةالسلاسلمن

الجافةالبحيراتقيعانتشكلكما.الشالمسعةوالامتدادات

البورونلمعدنالعالمفياشئيسيالمصدرموهابيبصحراء

وفي،والصواريخالنفاثةالمحركاتوقودفيالمستخدم

النووية.المفاعلاتمضابط

فيحدثتمعركةموهاكرموقعة.مو!ةموطور،

جيشبينأم526أغسطص28هـ،339عامصيف

والجيش،القانونيسليمانالسلطانبقيادةالعثماني!تالأتراك

سليمانانظر:.الثانىأ!يسالمجرياسكبقيادةالمجري

التركيالسلطانأنوأحداثهاأمسبابهاأبررومن.القانوني

قدكانأم(566-152)0القانونيسليمانالعثماني

يكملولمأم،521عامالمجر()مفتاحللجرادعلىا!شولى

جزيرةعلىالاستيلاءأولويةرأىالأنهحينهافيالمجرفئبلاد

الكيانحماةيوحنا،القدلسفرسانعلىوالقضاءرودس

هـ،929عامذلكأ،وتم.المشرقبلادفىالصليبي

ألفمائةعددهبلغجيشايقودالمجرإلىفعادأم،522

إلىوصلأنإلىوالقلاعالمدنطريقهفىودك،جندي

من28وفيموهاكرسهلفيالمجريالجيشمسمكر

فيهمنيت،مروعاشتباكحدث،أم526عامأغسط!

الثانيلويسالمجريالملكوقتل،ساحقةبضيمةالمجريةالقوات
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ألفاعشرينالمجريينالقتلىعددوبلغالنبلاء.منكبيروعدد

.جنديآلافأربعةوأسر،فارسآلافوأربعةالمشاةمن

العاشرالقرنمعاركالنتابأهمحيثمنالموقعةهذهوتعتبر

الحديث.أوروباتاريخفيالميلاديعشرالسادس،الهجري

عاصمةعلىإثرهافىواسعتولىالقانونيسليمانتقدمفقد

.أم526عامسبتمبرمنالعاشرفيالمجر

اممتولىأنأيضماالمعركةهذهنتايجمنوكان

ألمسوارإلىعاصمتهمبينالممتدةالمنطقةكلعلىالعثمانيون

وجهفييقفكانالذيالمجريالحاجزوانهار،فيينا

وألمانيا.النمساإلىللوصولالعثمانيين

الدولة.،العثمانية:أيضاانظر

.(لص!لة)انالمعد:نظرا.ريكيد!ر،موهس

لمعا.(م2781-5081)فونهوجو،موهل

لخلاياالحيةالمحتوياتتسميةاقترخمنأولكانألمانينبات

.البروتوبلازمباسمالنبات

لهذهووفقا.الخليةنظريةتطويرفيموهلساعدكما

خلايا.منتتكونوالحيواناتالنباتاتجميعفإن،النظرية

البروتوبلازمويقوم،جديدةخلايالتكونالخلاياوتنقسم

الخلايا.بعمل

بألمانيا.شتوتجارتفيموهلولد

الأنقورة.ماعزصوفعدىيطدقالذيالاسمالموهدرر

فيأيضايربىأنهإلا،الصغرىآممياهوالحيوانهذاوموطن

وتكساسكاليفورنياولايتيوفيإفريقيا،جنوب

الأنسجةعلىأيضاا!لوهيرتسميةوتطلق.الأمريكيتين

الأنقورة.صوفمنالمنتجة

ألوانلإضفاءصبغهويمكن،ومرنناعمنسيجوالموهير

لصمنعالمستخدمةالتزيينيةالأنسجةعلىوثابتةسشرقة

التيالأنسجةلصنعالموهيريستخدمكما.والملابساصشائرا

تنجيدموادمثل،الشاقالاسعتعمالتتحملأنيجب

الألبكة.اسمخطأ،أحيانا،الموهيرعلىويطلق.الأثات

.حيوان،الألبكةالظر:

عز.ا!لا:أيضانظرا

شاعراكانأم(.959-)1887إدوينموير،

بهااشتهرالتيأعمالهوأفضلبريطانيا.ومترجماوناقدا

قمائدمجموعةكتابهأشعارهأغلبويضمالشعر.

فرانزرواياتمويرويلازوجتهمعترجمام(.069)

تركيبتضمالأخرىأعماله.الإنجليزيةاللغةإليكافكا

ام(.59)4ذاتيةسيرةام(،)289الرواية

بأسكتلندا.أوركنىفىديرنيسفىمويرولد

وكاتبمكتشف.(م4191-831)8صر"وير،

الأرأضيلحمايةدعائيةحملاتنظم.أمريكيطبيعةوء!الم

علىجهودهأثرت.المتحدةالولاياتفيوالغاباتوالمياه

عامفيالوطنييومميميتيمتنزهقانونلتمريرالكونجرس

وسيكويايوسيميتيمتنزهيتأمميسإلىأدىمما،أم098

روزفلتثيودورالرئيسإقناعفىمويروساعد.طنيينال!

احتياطياالغاباتمنهكتار000.009.95قيخصيص

قوميا.

معانمنبالقربالحمراءالأخشابغابةسميت

.أم809عامفيلهتكريمامويربغاباتفرانسيسكو

المتحدةالولاياتفىكثيرةمناطقفيمويرتجول

ستوقضىالشماليوالقطبوإفريقياوأسياروبااوأ

شخصأولوكان،يولمميميتيواديمنطقةفيور!ات

عامفى.الجليديالواديأصولمعرفةمنفحكن

ألالمسكافيجليدئا()نهرامثلجةمويراكتشفام،9/81

الجبلجانبكاليفورنياولايةوسمىأسمهتحملالآنو!ي

عامفي.هناكللفواكهكبيرةمزرعةوأمتلكالىشبير،

فىرائدةمنظمةأصبحالذي!حييراناديأسس،أم8512

الكتبمنعددامويركتب.الطبيعيةالمواردصيانةم!خال

الوطنيةمتنزهاتناأم(؟)498كاليفورنياجبالمغلها

أم(.19)2يوسيميتىأم(بم109)

إلىأسرتهانتقلتبأسكتلندا.دنبارمدينةفيمويرولد

كانعندماالأمريكيةالمتحدةبالولاياتوسكنسنولااية

فتعاظم،مزرعةفيمويرنشأ.عمرهمنعشرةالحاديةفي

صباهفيإليهالأنظاراختراعاتهوجذبتللطيعة!به

أنفقعاما.22عمرهكانعندماوسكنسنبجامعةوالتحق

فىبالمزارعوالعملالتدريسطريقعننفسهعلىموير

والجيولوجيا.،النباتعلماهتماماتهشملت.الصيففصل

تدارأيرلندا،شماليفيمحليحكمذاتمنطقةمريل

لألستر.الشماليالساحلعلىتقع،كاسلباليمدينةمن

الأماكنمنومويل.نسمة536.41سكانهاعدديبلة!

وبعضالمائيالعملاقممروتشمل.المعروفةأص!احيةا

ويعتمدالصغير.أنتريمواديمنوجزءا،الرمليةالضواطئ

ويزرع.والزراعةالسياحةعلىكبيرةبدرجةمويلاقت!!ماد

فوقوالأبقارالأغنامويربون،والبطاطسالحبوب*حونالفل

صناعاتتوجدكما.الشاطئعلىتطلالتيالتالأل

راثلين.جزرمويلوتضم.مويلفىمصدودة

-1858أهـ،348-)1275الهويلحي

وأديبكاتب.المويلحيإبراهيمبنمحمدام(.039

جريدةومؤسس!عشر،التاسعالقرنفيالروادمنممصري
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حديثالشهيرالقصصيالعملوصاحب،الشرقمصباح

أسرةإلىنسبهويرجعالقاهرةفيولد.هشامابنعيسى

هناومن،العربيةالجزيرةغرليشمالفيمويلحمدينةمن

أنجالمدرسةفيثمالازهرفيتعلم.المويلحيلقبجاء

علىمحاففأتقليديوسطفيونشأ،إسماعيلالخديوي

الثقافةعلىومتفآتالإلحملاميةالعربيةوالمبادئالقيم

الحدلمجة.

وزارةفىمهمامنصباتولىام،881عاموفي

فيالعرابيةالثورةقامتأنإلىفيهواستمر()العدلالحقانية

منصبه،منعزأ!الثورةفشلتولمافيها.فشاركالتالىالعام

أضمساواوفرنساإيطالياب!نمتجولأفظلأوروبا،إلىونفي

تحتوقوعهابعدإلآمصرإلىيرجعولم،والاستانة

المباشر.ال!نجليزيال!حتلال

عينضا،الصحفبعضتحريرفيعودتهبعدعمل

نمأحصهبمصر،أخربيةشاأعليوبيةابمحافطىإدارةمعاولى

المويلحىإبراهي!االشيخأ!دهوامعليؤسرأ!المشقاأنيلبث

عملهيشربدأوفيهاأم،868سنةالشرقمصباحجريدة

نشرأسذياهشامبنعيسىحديثالمشهورالقصصي

.أم509عامكاملا

إلىالجديدمنصبهفيوظل،الأوقافلإدارةمديراعين

)منبحلوانمنزلهولزماستقالحيثأم،19دعام

أغالجابمرضرأصيبأنبعدتوفيأنإلى(القاهرةضواحي

(.النصفي)الشلل

ومؤرخيأضقادواالأدلاءأسدىالمويلحيشعهرةارتبطهت

ذإ؟أجهإالمشارالقصصىبعملهالحديثالعربيالأدب

العربيةالروائيةالكتابةفىجادةمحاولةأولكثيرولىيعتبره

فنمنتستعيرحكاياتشكلفيالعملنشروقد.الحديثة

العملهذاعلىفاحصةنظرةأنإلاولغتها،دنيتهاالمقامة

فمنومضمونا.شكلاالوحدةعناصرمنمافيهتؤكد

هذايقدم،وصوتههشامبنعيسىالراويعينخلال

والثقافيةالاجتماعيةللأوضاعوعريضةشاملةلوحةالنصر

فيمصرتعيشهاكانتاكتيوالسيا!يةوالاقتصادية

تدخلمنقرننحوبعدماإلىعشرالتاسعالقرننهايات

لعمليماتوتعرضهافيها،الأمورمجرياتفيالغرليةالقوى

هذايصورهاكماالحياةجوانبمنالكثيرغيرتمتناقضة

لحماخر.نقديبحميىالعملىحفلوقداشائد.الأدبىالعم!!

.الادب،العربى،الرواية:أيضماانظر

للأديبةالمستعارالاسمأم(.49أ-أ)886ريادةمي

بفلسطين،الناصرةفيولدت.زيادةإلياسماريأسلبنانيةا

معتهاجرأنقب!!للبنانطورةعينمعهدفيودرممت

والدهاعملحيثأمبم!.8عامالقاهرةإلىوالديها

جريدتهفىإنتاجهابواكيرفنشرت،هناكأصحافةبا

ونثراشعراكتبق.والمقتطفالزهورومجلتيالمحروسة

أدبيةمناسباتفيعديدةخطباوألقت،والعربيةلالفرنسية

صي،ثلاثاءباسمأدبيامنتدىالقاهرةفىأنشأت.وفكرية

واللبنانيين.المصرلينوالمفكرينالأدباءاكمارفيهيلتقىكان

عنالدفاعفىعدةمقالاتولبنانمصرصحافةفينشرت

منأديباتنساءعندراساتأصدرتحما،المرأةحقوث

الباديةباحثةأشهرهاومنأ!ممابق،االجي!ومنجيلها

اليازجيوردةأم(بم29)4التيموريةعائشةأم(بم062)

أم(.29)4

أبرزها:،مجموعاتعدةفيمقالاتهاصدرت

بين،إشاراتبموأشعةظلمات،فتاةسوانح؟المساواة

الألمانيةعنالمترجمةالكتبمنولهاوالمد.الجزر

الفرنسيةوعنمولر،ماك!لفريدريكودموعابتسامات

العذابفىالحبالإنجليزيةوعنأ-هـاداتشربمالموجةرجوع

الفرنسية.باللغةشعراصتبتثما.ي!!درأ!صلالى

خليلجبرانمعشهيرةأدبيةمراسلاتأعا!!انص

مرضت.خليلجبران،جبران:ان!إ.نيويوركفيجبران

إلىعادتثم،لبنانفيفاستشفتحياتهاأواخرفي

الأدبمنقيماتراثاتاركة،توفيتحيثالقاهرة
أضسافإ.ا

زيادةميلحياةعرضتعديدةكتبصدرتوقد

من.النسائيةالحركةبعثفيالرائدودورهاالأدبيةوآثارها

غريب،لروزوالأفولالتوهجبمزيادةمى:المؤلفاتهذه

وميحسن،عبدالغنيلمحمدوالعروبةالشرقأديبةومي

سكاكيني.لودادواثارهاحيماتهافيزيا!ة

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتفلوريداشيمدينةميامي

سكانعددبلغبينمانسمة.548358سكانهاعدديبلغ

عالمية،شهرةولها.نسمة1))49.379الحضريةممطقتها

الترويحيةمناطقهاوتجتذبممياحيا،منتجعالكونها

كبيرعددويرتحلممنويا.الزوارمنكثيرا،الدافئومناخها

المتحدةالولاياتمنأخرىأجزاءمنالمتقاعدينالأفرادمن

مياميوشهدتالصحيمناخهابسببمياميفيلل!ش

فيهاهاجمالعنفمنموجاتالشرينالقرنتسعينياتفي

مياميلسمعةكثيراأ،ساءمماالمدينةزوارالمجرمينبعض

الجنوبىالساحلعلىالمديخةوتقع.للسياحةمركزالوصفها

خليجوتمكلى.ميا!ينهرمنبععندفلوريدا،مناخشرقي

الاطلسي.المحيطغرليح!م6نحويبعدالذيبسكاي

ببناح!ميامىبمنطقةالدائمينالبيضالمستوطنينأوائ!!قام

التجمإلسكانىذلكنماوقد.بسكايخليجعلىالبيوت

ميامى-بنهرتيمنا،مياميالمستوطنونسماهالذي-الجديد
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علىالمستمرةوالسياحةالصناعيالتوميعبسببسريعا

فليسفلوريدا.مدنكبرياتثانيةمياميوتعد.العاممدار

حيثمنمياميتفوقالتيجاكسونفيلمدينةسوىهناك

لإقليمحاضرةوهي،مياميمساحةوتبلغ.السكانعدد

المياهمن5223ذلكفيبما2كراأ04نحوداد،مقاطعة

الداخلية.

خارجمياميسكانمن55%منيقربماولدوقد

السكانخمسيالكوبيونويشكل.المتحدةالولايات

هذهاجتذبتوقد.قويةلاتينيةثقافةالمدينةويكسبون

أعمالتتولىالتيوالشركاتالمصارفمنعدداالثقافة

كبيراعدداأيضاالمدينةوتضم.اللاتينية-الأمريكيةالتجارة

السكانيةالمجموعاتوتشمل.الهاييتيينالسكانمن

وألمانيةإنجليزيةأصولإلىيرجعونالذينأولئكالأخرى

ميامي.سكانمن%25السودويشكل.وإيطالية

بشكلالسياحةعلىمياميمنطقةاقتصاديعتمد

وتعملسنويا.دولارمليار5.4نحوالسياحةفتدربمرئيسي

درجاتوتتفاوت.العاممدارعلىالصياحيةالمرافقمعظم

صيفاتسجلحيث،طفيفبشكلالمدينةفيالحرإرة

.م225فتسجلشتاءأما،م72

معمل0032.منمايقربعلىميامىمنطقةتحتوي

فيالملابسإنتاجمراكزأكبرمنالمدينةوتعد.صناعي

المفروشات:الأخرىالمنتجاتأهمومنالبلاد.

النقل.ومعداتوالمطبوعاتالمعدنيةوالصناعات

ازدحاماالبلادمطاراتأكثرمنمياميمطاريعد

الولاياتبينالرئيسيالجويالممرأيضاويعد.وحركة

نقليتم،مياميميناءطريقوعن.اللاتينيةوأمريكاالمتحدة

منالقادمةالشحنسفنبهترسوكما،المسافرينجموع

.البلدانمنكثير

ميامى،بمنطقةحاليايعرففيماتكوستاهنودعاش

شهدتوقد.طويلةبفترةالبيضالمستوطنينوصولقبل

كبيرةطفرةالعشرينالقرنمنالعشرينياتأوائلفيالمدينة

فيوأنفقوهاالثرواتالناسجنىفقد.العمرانيةالناحيةةى

فيالطفرةبدأتوعندما.والمنتجعاتوالفنادقالبيوتبناء

مدمر.إعصارالمدينةضرب،ام269عامالتراجع

حاكماكامشروفيدلأصبحعندماام959عامومنذ

تبعدالتيمياميإلىبيينال!ضمنالآلافهربلكوبا،

الأولىاللاجئينمجموعةوضمتكوبا.عنكم032

منكثيرال!ش.المهرةوالعمالالأعمالرجالمنعديدا

وقد.المهرةالعمالمنيكونوالمبعد،فيماقدمواالذين

عامفىخاصبشكلاللاجئينأولئكمنكبيرعددوصل

سكانمنكثيربدأالسبعينياتأواخروفى.امهـ89

ميامي.منطقةفيالاسعتيطانهاييتي

مشاكل،الكبيرةالمدنمنكغيرها،مياميواجهت

بشكلتؤثرمشاكلوهي.الإلممكانفيوالنقصا)بطالة

التوترتحولأم،089عاموفيالسود.السكانعلى-شاص

شرطةرجالمنأربعةتبرئةتمتأنبعد،العنفإلىال!رقي

ميامي.منأسودأعمالرجلقتلتهمةمندادمأناطعة

مقتلإلىأدىالذيالشغبفتيلالقرارأشعلواشد

001بحواليقدرتماديةأضراراوأحدثشعخصا،أ7

.دول!رمايرن

الجديدةالأبنيةمنعددبناءتمالثمانينياتمنتصففي

تشغيلفيبدئ،أم849عاموفي.مياميأواسعطفي؟

عاملهواضيفت،السريعالقطاربوساطةللنقلجديدزريام

مرتفع.مكوكيخطوهي،سريعةنقلوسيلةام869

-؟هـ،ء83-؟)أبوحفص،ا!ميانجي

بنالمجيدعبدبنعمرحفصأبوالدينتقيام(.187

بالميانجي،المعروفالعبدري،القرشيحسينبن!!ر

المهديةقرىمنمياشإلىنسبةالمالكيالميانشي،:ودفال

وقيلبمكةخطباكانثقةفقيهمحدث)تونس(.لإةريقية

الحر!ين.قضاءتولىإنه

ومنالرازيأحمدبنمحمداللهعبدأبىسفمن

الإقليشالعباسأبيومنمسلمبفوائدالمعلمكتابهالمازري

وكأطرهم.

وابنالصيفأبيابن:منهمالرواةمنعددعنهروى

أصحابه.خاتمةوهو،البكريوالصدرحرميأبي،

المحدثيسعلاماإيفاح،المكيةالمجالس:تاليفهمن

مكة.فيتوفي.الرقائقفيالروضة،ج!ثله

التىوالمحيطاتالبحارمياهمناطقالإقليميةال!ياه

:الحقوقهذهوتتضمنعليها.السيادةحقمادولةتمتاك

علاوة،البحريوالشحن،والملاحةالصيد،فىحكمالت!

المائيةالثرواتواستغلال،البحريةالمصادراستثمارعلمء

فيها.الموجودةالطجميعية

وبحارهالداخليةمياههما:لبلدالإقليميةالمياهوتتضمن

والأنهار،البحيرات:الداخليةالمياهوتتضمن.تليميةالإ

ويقع.والخلجانالساحليةالمناطقعليهاتشتملالتيوالمياه

مياههحدودوراءأو،شاطئهوراءمالبلدالإقليميالب!خر

الداخلية.

مختلفةخارجيةحدوداالدولمختلفحددتوقد

والعشرينالمائةالدولمعظمأنويلاحظ.الإقليميةلميادلها

ميلا21بينماحددتقدالبحارعلىحدودلهااالتي

ويساويلبلدانها.إقليميةمياهابحريةأميالعدةإلىيابحر

البلدانبعضتدعيكما.كمأ،9حواليالبحري،المي!
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منوالتسربات،الملوثةالسطحيةالمياهعنالأرضاإلىوتمنع.بحريمي!!002بحدودأ!اإقليميةمياهاالساحلية

والانسكابالتفسيخوخزاناتالصحيالصرفأنابيب،الإقليميةمياههافيأصيدامنالأجانبالدولمنكثير

أيضاالجوفيةالمياهتتلوثأنويمكن.وال!صيميائيأضفطيابعضجانبإلىالصيد،امتيازح!تالبلدانلعضتدعيبل

المدفونة.المشعةوالنفاياتالكيميائيةبالأسمدةأنعلىشقطلهاالإقليميةمياههافى،الأخرىالامتيازات

البئربمالهيدرولوجيابمبمالارتوازيةالبئرأيضا:انظر)خالصة(،عليهامقصورةاقتصاديةمنطقةهيالمنطقةتلك

.الينبوعمنبحريميل002منأكثرالمنطقةهذهتمتدوقد

مر.شواطئها

الإدديمية.المياهانظر:.الدا!خليهالمياهبهدفالمؤتمراتمنسدسدةالمتحدةال!عمعقدتوقد

البحار.أعاليانظر:.الدولمحةالمياهاستعمال!تمنكثيراتحكمدوديةمعاهدةإدىالتوصل

معاهدةقانونأم829عامدوأ!ة171وأقرتالبحار.

)تدوثالبيئيالتلوثان!:.الصحياووف!هأنبينهما!تعديدةأمورعدىالمعاهدةنصتوقدادبحار.

المجاريصا!ء!،أنا،إلحريا،ميلا21تكونأرينبغىالإقليميةالمياهحدود

دولة،06عليهاتصدقمال!ارسميةتصبحلنالمعاهدة

العدميةالدراسةالعذبةالمياهعدمعكلم.العديئ،المياهالتطبيقموضعوضعقدألمعاهدةاهذهلنودمعظمبأنعدما

.الأخرىالعذبةالمياهومصادروالبركأ،نهارواأطبحيراتالبحار.أعاليانظر:.الفعلي

والفيزيائيةالكيميائيةالمميزاتالعذبةالمياهعلماءيدرسءس.

التيوالحيواناتالنباتاتيدرسونكماالمصادر،أضدك.الارضسطحتحتتوجداكتيالمياهالجو!يهالمياه

بيئتها.وءببعضبعضهاوعلاقاتها،العذبةهابفيتعيشالمياهوقيض.الينابيعمنأ!دبارالابارمياهمصدروهي

سالذيالبيئةوعلمالعذبةالمي!اهىلمم!نء!4و!اك.العالىمناطة!منالعديدفيالعذبةالمياهالجوفية

العذبةالمياهولحم.وورالهاررات31!!تأ!!ابراورعبرترشت!التيالأمطارمنأساساالجوفيةالمياهوتتجمع

التجاريةللأغراضمإلأسماكالتعاملفيخاصةأهميةأ،رض1باطنإلىتتسرباكتيالمياهمنتتجمعكما،التربة

علم.،البيئة:أيضاان!!.الاشماموأغراضوالثقوقماتا!فيهابو!.والبركالبحيراتمن

ذراتلينأصفراغاتاوفي،ال!رضجوففيالصخوربين

.المرطباتانظر:.الغازيئالمياههذهمما!قاعدةأوطبقةوتسمىالحصباء.قطعرالرمل

مىالجوفيةالمياهمنمفيدةمقاديرتختجالتىالمساميةالمواد

مياهوهي،الغازيةالميا،أيضاتسمىالمعدئيهالمياهالأسورلإلىا!رارحفروليم.المائيةالصخريةالطبقة

.الغازاتأوالمعدنيةالموادمنكبيرةنسبةعلىتحتويينابيعا!ووا!اهبالممائيةالصخرسةالطقاتإلىوصولآ

والجير،،المغنسيوموكبرلمجاتالم!ح،المعدنيةالموادوتشم!!.س!إلأرضإلى

والكثيروالفلور،،والبورونوالسليكا،والحديد،والمغنيسيا،الممائىافطاقويسمىالجوفيةالمياهمنسوبوينخفض

الغازاتأكثرأما.المشعةالموادفيهابما،ال!خرىالموادمنيمكنعماتزيدمياهسحبيمعندماالمائى()المستوى

وكبرشيدالكربونأكسيدثانيف!فيهاشيوعااكثوؤذاتالمشاطىبعضوفي.طبيعيةلصورةا!شبداله

الهيدرو-ن.مخزونتغذيةينبغي،القليلةالأمطارأوالعاليةالسكانية

تسربتأمطارمياهالمياههذهت!صنالأحيانامعظموفيإلىالمماءإعادةيمكن،وكمثالصناعيا.)تعبئف(الجوفيةالمياه

فىالمعدنيةالموادوأذابتالصخورخلالالارضتحتحفرإعداديم!شأو،خاصةتغذيةعبرالأرضباطن

صهاريةمياهعلىأجنابيعابعضتحتويوقدطريقها.أنعير.الأرضلاطنإلىبالتسربالماءلفائضللسماح

عمليةخلالتكونهابعدالأرضأعماقمنتتصاعدمنبأسرعالجوفيةالمياهتستخدمالعالممناطقمنالعديد

وبعضها،حارةالينابيعوبعضالصخور.داخلكيميائيةهذاويسبب.المائيةالصخريةالطقاتتعبئةإعادة

.الحرارةعاديال!خرالمناطقفيحاصةمشكلاتالماف!النطاقجم!الانخفاض

لعلاجالقديمةالأزمنةمنذالمعدنيةالمياهالناساستخدمإلىتتسربالمحيطاتمنالمالحةالمياهأ،ن،الساحلية

الهضم.وعسرالجلديةوالالتهاباتالروماتيزممثلأمراض.الجوفيةالمياهأحواض

والمناخمستواهوارتفاعوموقعهالماءحرارةدرجةوتراعىبالقربخاصةخطرةمعضلةالجوفيةالمياهتلوثويعد

فيأنشئتكما.العلاجفيامشحدامهعندبالينابيعالمحيطتتسربالتيالملوثاتوتنجم.الصناعيةوالمناطقالمدنمن
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مصدرالحارةالينابيع

.المركزةلالمعادنغني

اليحابيعهذهمياهتحتوي

تفيدكيميائيةموادعلى

متلأمراضعلاجفي

لاتوالاضطرا،تيرمالروما

الجلدية.

ومنهاالينابيعحولطبيعيةينابيعمنتجعاتالبلدانبعض

الغابةفيبادن-وبادنإنجلترا،فيجلوسترشايرفىباث

فرنسا.فيوفيشيبألمانيا،السوداء

)حدول(.الجيتى:انظر.معركة،ميتاروس

الأساسيةبالطبيعةيتعلقالفلسفةمنفرعالميتالمحيزيقا

إلىيهدفوهو.الطبيعةماوراءعلمأيضاويسمى،للواقع

وخلافا.تحكمهالتيوللمبادئللعالممنظموصفإضقديم

تعد،العالممنمحددةمظاهرتدرسالتىالطيعيةللعلوم

المظاهرفيتوسعاأكثراستقصائيةعلوماالميتافيزيقا

أنماطعلىالميتافيزيقاعلماءويعتمد.للموجوداتالأساسية

النهجعنعوضاالخالصالمنطقعلىبدورهاتعتمدنخليلية

التكهنركزوقد.الطبيعياتعلماءتحبعهالذيالتجريبي

أساسيةمفاهيمعلى-دائما-،الطبيعيةوراءبماالخاص

والاحتماليةوالتغيير،والهوية،والسببية،والزمنكالفضاء

والجسد.والعقل،والعمومياتوالمتفردات،والضرورة

فيالفلاسفةيرغبعندما.)الوقت(والزمنالفضاء

الفضاءطبيعةبدراسةيبدأونفإنهم،الكونطبيعةفهم

دونزمنيوجدأنبالإمكان"هل:التاليةوالأمشلةوالزمن

فىالأجسامعنمتميزشيءالفضاء"هلوتغيير؟"

فىتردأسئلةمنيماثلهماوماالسؤلانهذان؟".الكون

نأمقولةالميتافيزيقاعلماءناقمت!وقدالميتافيزيقا.مجال

أنهماأي-المطلقةالأمورمنيعدانوالفضاءالزمن

ولكن.الكونمحتوياتترتيبفيتغيرأيعنممهمتقلان

يمكنوالفضاءالزمنمنكلافإن،النسبيللتقديربى!ا

.الكونفيالأشمياءبينالقائمةالعلاقاتعلىقصحمرهما

الأسئلةعنالإجابةالسببيةنظرياتتحاول.السببية

السببيةوترتبط.الأحداثوقوعوأسباببكيفيةاك!لقة

.الحرةوالإرادةبالحتميةالمتعلقةبالمشكلاتوثيقاارزجماطا

فىتتحكمالصارمةالسببيةالقوانينأنعلىالحتميةوزرص

النظرياتوتدعي.الإنسانيةالأفعالذلكفيبما،الأحداث

خارجيةأمعبابمنماأنهالحتمةغيربالميتافيزيقااككلقة

الناسأنعلىالنظرياتهذهوتنص.بالأحداثتفحكم

عكسأختياربإمكانهموأنهم،حريةبكلأفعالهميضتارون

موقف.أىفيفعليااختاروهما

الهويةبينالعلاقةدراسةتساعدوالتغيير.الهوية

الزمن،عبرالأشياءاستمراركيفيةفهمعلىالعلماءوالخيير

الأجسامأنالناسمعظمويقرتتغير.أنهاممايبدوالرغمعلي،

لنفمثلا.أخرىلأشياءتتحولأندونتتغيرأنيم!ق

فإنثمومنآخر،منزلإلىمامنزد!الدهانمنطبقةتحؤل

تدمرأندونالتغيراتفيهتحدثأنيمكنالذيالمدى

استبدلناإذافإنناولذا.واضحغيريبدوالأصليالجىسم

كمنسنكونفإننا،مابيتأجزاءكلتدريجيتكل

النظرياتبعضوتميز.مكانهجديدأبيتاشديدببطءبنى

والمادةالتنظيمأوالجسمشكلبينالطبيعةوراءبماالخاصة

يستمرالشكلإنالنظرياتتلكوتقولمنها.صنعالت!ا

.التغيراتعبرالجصمهويةويضمنالزمنعبر
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فيأغلاسفةايرغبعمدما.والضرورةالاحتمالية

فإنهم،الحقيقةعنالأحكاماباطلاقالناسقيامكيفيةمعرفة

وترتبط.والضمرورةالاحشماليةمفاهيمابفحصيقومون

الثابتةالضرورةذاتبالحقائقتتعلة!بموضوعاتالأسئلةا

تسعةوجودفحقيقة)المشروطة(.الطارئةوالحقائق

قدالأنه،طارئةحقيقةهي،أصشمسيامنانفاأفيكواكب

يأهناكلايكونوقد،كواحص!عشرةهناكيكون

4-2+2أنحقيقةتعد،أخرىناحيةومن.كوكب

نحوعلىتكونأنلايم!شالأنها،ثابتةأهميةذاتحقيقة

فإنهم،والضرورةأيةالاحتماب!تالفلاسفةيميزوعندماآخر.

أهميةذاتخواصهناككانتإذامااعتجاربإمكانهم

حاصيةيمتلكماشيئاأنحقيقة!صانتوإذا.للأجسام

تلكيسمونالفلاسفةفإنثالتة،أهميةذاتحقيقة،معينة

الكلابكونفإن،ثمومن.الضروريةالخاصيةالخاصية

بيخما،أعلابافيضروريةخاصيةالحار،الدمذواتمن

ن!سمها.أس!صلابضروريةعيرخاصيةالثئياللونيعد

طبيعةفيالتف!صريقود.والعمومياتالمتفردات

تتعلة!مناقشاتإلىغالباالفلاسفةوخواصمهاال!جسام

أسذياأصشيءاهووالعمومي.والخصوصياتبالعموميات

فهوالمتفردالشيءأما.ممفصلةكثيرةأشياءفيهتشترك

تعد،المثال!مبيلفعلى.كثيرةخصعائصيمتلكجسم

الأفراد.امنالكثيرلدىشائعةخاصيةالاحمرارخاصية

هناكأنيعتقدونالميتافيزيقاعلماءبعضفإنولذا،

طبقا،فإنهولذا.كثيرةأشياءفيهتشتركعامااحمرارا

المجموعمنأكثرالعامالاحمرارفإن،الواقعيةأسلنوية

فإن،المفارقةولدىالحمراء.الأشياءالجميعالكلي

لهاليسالعمومياتأنأساسعلىتقومالتيالنظريات

وأنكليلاحمراروجودلاأنهتدعي،حقيقيوج!د

ك!!علىالناسيطلقهاكلمةمجردهيأحمركلمة

.31العافيأحمرماهو

ميتاشيزيقيةمش!صلاتتنشأوالجسد.)الذهن(العقل

يتفاعلانوالجسدالعقلمنكلاأنملاحفهآمنعديدة

مشتركشيءيوحدلاوكأنهيبدوانأنهمامنبالرغم

أسئلةفيتصاغأنيم!شالمشكلاتوهذه.بينهمايجمع

الناسعقول"هلوعضحوي؟"شيءالعقل"هلمثل:

والمادةأ!ق!!اإن:الثنائيةنظريةتقول؟".وأدمغتهمتتطابة!

المشكلاتوإحدىأ!عاسا.بعضهماعنمتباعدانشيئان

يم!شكيفتوضي!!فيتكمنأضنائيةاللنظريةالرئيسية

كيفأو،عضويغيرتأثيرلهايكونأنعضويةلعملية

أ!المافينتائجعنتسفرأنأعقليةاللأحداتيمكن

والمادةالعقلأنمعترهشةفترفضالأحماديةأما.العضوي

بمعنى!اديةتكونأنإماوالأحادية.مختلفانشميئان

العقلأنتدعيمثاليةأووحدها،المادةوجودعلىأضأ!جدا

.ضعيءلث!الأساسهو

فيالواضحالفشلدفعالميتافيزيقا.علومحولآراء

بعضالميتافيزيقاقضاياحولعاماتفاتإلىالتوصلعدم

طاقةفوتالمسائلهذهأنعلىالإصرارإلىأغلاسفةا

القرنأوائلوفي.عنهاالإجابةلايم!صنهأحداوأنالبشر،

اسمأنفسهمعلىأطلقواالذينأغا،سفةاد!صأعشري!،ا

لأنهلها،لامعنىالميتافيزيقامسائلأنالمنطقيينالوضعيين

وأبشكلماهيتهايقررأنيحتمل!!اثدلي!!هناكلايوجد

لعلوم)اليقينيون(أ!ضعيوناوجههالذيأضقداكانلقد.

العشرينياتوا!ئفينطاقعلىمقبولأالميتاشيزيقا

الفلاسفةمعظمأنإلا.أ!شريناالقرنمنوالثلاثينيات

هناكيوجدفلاالميتافيزيقا.نظرياتلاستجعادميلاأقلالان

الفلاسفةفإنثم،ومنالميتافيزيقا.لمسائلسهلةإجابات

منالسظرياتهذهعلىالحكمالإم!!انهمأنالانيعتقدون

واقترابها،بالناسالخاصةللبدهياتاستحابتهامدىخلال

موحدةنظهريةتقديمأجلمنالمقبولةأحلميةاياتأخف!إامن

اطعالم.

الفلسفة،المادية،الفلسفةبمالإرادةحرية:أيضاانظر

المثالية.بمالوضعية

النهرين،مابينأرضشماليفيتقعقديمةمملكةلمجالي

الميتانيونامشخدموقدالحاضر.الوقتفيتركياجنوبأي

فيالحربيةالمركباتاستخدامفيماهرينوكانوا،الخيول

كيفيةمنهمتعلموالهمالمجاورينالحيثي!تأنكما.الحرب

.الحربفيالحرليةالمركباتاستخدام

الميتانيونحاربالميلاد،قبلعشرالخامحم!أغرناوفي

كانتاالمملكت!تكلتاأنإلاسوريا،علىللسيطرةالمصريين

منميتانيةأميرةزواجوكان،الحيثيينقوةتناميتخشيان

وفي.الوحدةعلىدليلا،المصريةالمالكةالأسرةأفرادأحد

أدتالذينالميتانيينالحيثيونهزم،.مأق037حوالي

نهايةوفي.كبيرةلدرجةإضعاشهمإلىالأهليةالحرب

الاشوريةالإمبراطوريةإلىبالكام!!المملكةضمتمفالمصاأ

..مأق035سنةحوانيفي

-6191)موريسنسوافرا،نميترا

عاملفرنسارئيساانتخبشرنسيلمميا!يأم(.699

حتىرئيسافظلأم889عامانتخالهواعيد،أم819

وأصبح.أم599عامالثانيةولايتهصترةنهايةفيتقاعده

عاممنذاشتراكيرئيسوأولالاشتراكيللحزبزعيما

اقترح.أم819عامالبرلمانعلىحزده!عيطر.أم589



705ميتز

:صجم!)"كا1بر؟نجبرنامجاحملتهأثناءميتران

س،ر3ص-رنمأ؟لميىبتوسيعلمجعلقاشتراكيا

كاىغبه!!!معلىالحكومةسميطرة

3!!!في3!؟ول!قامت،انتخاولولعد
د..ال!عمال

؟!3!حر-3بمكاسس+سبىحصصبشراءالحكومة

-خ9"7لار7خ!!:-بعضعلىأس!يطرةلهاتتيع

7!-خ-فرنسا.فيالمهمةألاعمال

ميترانفرانسواكسبام869عاموفي

علىالسيطرةالمحافظون

لانتصارنتيجةسلطاتهبعضميترانفقدثمومن،البرلمان

،أم889عامأجريتالتيالانتخاباتوفي.المحافظين

فيبمقاعدبفوزهمقوتهممنكثيراالاشترأكيوناستعاد

حزبأييفزلمذلكومعآخر،حزبأيمنأكثرالبرلمان

بالغالبية.

فيوتخرج.كونياكقرب،جارناكفيميترانولد

ا!بأثناءالجيشفىوخدم.أم389عامباريسجامعة

الألمانجرحهوقدأم(.459-1)939الثانيةالعالمية

ثمأم،419عامالهربفيونجحأم،049عاموأسروه

الفرنسية.المقاومةلحركةانضم

فيالأقوىالمجلس-الوطنيةالجمعيةفيميترانعمل

،أم589عامحتىأم469عاممن-الفرنسيالبرلمان

.أم819عامأصئرئيساأنإلىأم629عامومن

سلطة-الأقل-الشيوخمجلسفيعضؤاكانأنهكما

حياتهميترانوبدأ.الوطنيةالجمعيةفيعفمويتهفتراتبين

السيامميةآراؤهتحولتثممعتدلأ،سياسيابوصفهالسياسية

الحكومةلسياساترئيسيامعارضاوأصبح.الاشتراكيةإلى

العشرين.القرنمنوالسبعينياتالستينياتفيالمحافظة

.أم599مايوفيثميراكجاكوخلفه

تبكا.(م9491-2681)موريس،ليئكميتر

وفيلسوفالطبيعيالمذهبأنصارمنوشاعرمسرحي

تتسم.أم119لعامالأدبفينوبلجائزةنال.بىلجيكي

الأعمالهذهوتنادي.والفلسفةبالرمزيةالأدبيةأعماله

أشهروفى.والفهمالكمالعنالروحتبحثبأنالقصصية

عنطفليبحثأم(،)809الأزرقالطائرمسرحياته

مسرحيتاهوتعتبرفقط.مسكنهفيليجدهاالسعادةعالم

وهما.واقعيةأكثرأم(198)المتطفل،الأعمىالقصيرتان

توفيرإلىالحاحةوتؤكدانالبؤستعكسانمسرحيتان

الدرامىعملهويرمز.اليوميةالحياةفىوالسعادةالحب

الذينالمثاليينالمحبينإلىأم()398وميليساندبيلي!ر

.الكمالعنبحتهمبسببتحطموا

منمجلدأتوأربعةروايتينأيضاميترلينككتب

عنالمباشرالتعبيرإلىالرمزيةالكتابةمنوتحولالشعر.

المتواضعكنزمجموعةمثل،مقالاتصورةفيفلسمفته

دراسةعلىمقالاتهفيميترلينكيعتمدأم(.)ا"98

الحياةام(،09)1النحلحياةفياستخدم.ادلبيعة

لتحليلأساساللطيعةوفهمهتقديرهأم(09)7والأزهار

.البشريلسلوكا

،بالمحاماةوعملببلجيكا،غنتفيميترلينكولد

سنفيوهوعاش.الكتابةفيحياتهجلقضىولكنه

الفرنسية.باللغةوكتبفرنسا،فيالرشد

.الأدب،الفرنسىبمالمسرحية:أيضاانظر

دولةورجلسياسيأم(.985-)1773!يترديح

بينماالفترةفيالنمساخارجيةوزيرمنصبشغلفماوي

الدولةرجالأبرزمنوكان.أم848إلى9018!امي

ميترنيخ.عصرأحياناتسمىالتيالفترةتلكمعظمفيا

لحمايةنفوذهاستخدممحافظاميترنئمميامميا!،ن

مناطقفىالحكوماتولدعم،النمساويةالإمبراطورية

اللقبمنحهتموقد.الشعبيةالاضواباتضدأخىصى

.أم821عاممستشاراالإنحافي

أوروبا.فيالقوىتوازنعلىالمحافظةميترنيخحاول

بمؤتمربدءا،الأوروبيينالقادةمؤتمراتفىرئيسيادوراوأداى

الأوروبيةالسلطاتشجعوقد.أم(581-811)4في!ا

منشبكةوعين.والوطنيةالتحرريةالنشاطاتقمعع!،

فيالثورةوأدت.السياسيةبالتهديدأتلإبلاغهاسيسالج!ا

بعضميترنيخنفوذإضعافإلىأم083عامخلالأوروبا

انتشارلمنعمحاولةفيصارمةرقابةواسمتخدمالشيء.

الثورةانطلقتماسرعانأنهإلاالنمسا،فيالثوريةالأة!صار

النمسافيانتشرتماوسرعان،ام848عامفيفرنسافي

فيفاستقالبامشقالتهفييناسكانطالبأوروبا.دولفيوبا

إلىميترنيخوعادإنجلترا.إلىوهربم8481مارسشهص

.الإطلاقعلىمنصبأييتسلمولمأم851عامساالنه

وكانبألمانيا.الانيعرففيماكوبلنز،فيميترنيخولد

بدأ.ميترنيخفونلوثرنيبوموككليمنزفينزلالكاملاس!صه

.درزدنفيللنمساسفيراأم108عامالدبلوماسيالعول

النمسا،مستشارحفيدةكونتز،إليانورمنزواجهوساعد

النمساويالإمبراطورمنحهوقد.السلطةإلىصعودهفي

.ام813عامميترنيخفونالأمبرلقب،

فيينا.النمسابمأيضا:انظر

شمالك!ا028بعدعلىيقعفرنسىتصنيعمركزميتر

عدديبلغ.موزيلمقاطعةعاصمةوميتز،باريسشرةص



رثرآ،ميتشل805

نحوومساحتها.نسمة11؟2324سكانها

الذخائربإنتاجمصائميتزوتقوم2.كمأ09).00

.والجواربوالقبعاتوالموسلين

عرفتوقد.الرومانيالغزوإلىالمدينةتاريخويعود

ميديوماتريكاسميتثمومندايفودوروم،با!ممبعدفيما

وقد.م451عامميتزأ!ونيونانهبوقدميتز.وأخيرا

وإلىم629عاممنالرومانيةالإمبراطوريةمنحزءاكانت

نأإلا،أم552فيالمدينةعلىأغرنسيينااستيلاءتاريخ

استولىقدر.أم648فيإلارسمياميتزتمتلكلمفرنسا

أعادتحتىبهاواحتفظوا،أم087عامميتزعلىال!لمان

الأولىالعالميةالحرببعدضنساإلىالمدينةفرسعايمعاهدة

علىالألمانيةالقواتاستولقثمأم(.191189)4

وأحيراأم(،)939أضانيةاأعالميةاالحرببدايةفيميتز

.أم449عامالمدينةالحلفاءقواتحررت

أسودأمريكيأول(.-أم)349ارثر،ميتشل

شرقةمععم!!وقد.رئيسيةح*سي!سيةلاليهفرقةفييرقصر

.ام79و.6551عاميب!تنيويوركمدينةباليه

أجهأجاابمدرسةوالتحة!،نيويوركمديةفيميتشلوأرر

عامنيويوركمدينةلاليهفرقةإلىوانفعم.الأمريكي

ليلةحلمشىبكدورالرئيسيةأدوارهبينومن.أم559

.صراعفيالثنائيةالرقصة،الصيفمنتصف

هارلممسرحدتأ!ميسميتشلقام،أم969عامفي

السودمجتمعفيالاحترافيةالباليهفرقةوهي،للرقص

الفنيةلذخيرتهاالفرقةاشتهرت.نيويوركبمدينةالرئيسي

أجهالبالرقصةالمعدلةالرؤيةتشملكانتو،المتنوعة

الفرقةجعلتائتيأم(،184)جيسبجلاشومانسية

أعماليخرجميتشما!وكان.لويزيانارافدفيتدورأحداثها

الراقصة.الألحانويؤلف،المدرسةفيويدرس،الفرقة

رائعةأع!الآميتشلأبدعراقصعة،ألحانمؤلفوبوصفه

تناغمأم(،079)الأوركستريهولبيرجلحن:مثل

أم(.)769التجلياتأم(بم)729الإيقاع

أكثرأحدأم(.369-1)987بيلي،ميتشل

الأمريكي.السس!صيالتاريخفيللجدلإتارةأصشخصياتا

أمامحوحصمفقد،الجويةللقوةومتحمساقديمانصيراولكونه

فضل.رؤساءهلتحديهأم259عامعسكريةمحكمة

فياتهم.!شواتخمسلمدةالمؤقتالفصلعلىالاستقالة

وقتفيأثبتتالأحداثاأنإلاوالتمرد،بالتطرفالبداية

صحةأم(،49ء-1)939أضانيةاالعالميةالحربمنمب!ص

الولاياتنوابمجلسصادقثهومن،ميتشلتوقعات

التكريم.أيةميداميتشلمنحعلىأم469عامالمتحدة

أكدتوقد.العسكريةالمحاكمةأقاء،أصورةايساريقمىبيلىميتتنل

الحوية.القوةشياته!إصحةسدفيماالأحداتا

الأسبانيةالحرببدايةعندجنديابالحيشميتشلالتحق

وتسارعت،الجيعقفياستمر.أم898عامالأمري!صيةا

تطويرعنمسؤولآكانالذيالإشارةسلاحفيترقياته

الطرانميتش!!وتعلم.المتحدةأ!لاياتاجيع!صيأطيرانا

جونللجنرالالجويأسششعاراوصار،أم619اعا

فيموجوداوكان،الأولىالعالميةالحربفيبير!ينج

ماوسرعان،الحربالمتحدةأ!لاياتادخلتعندماأوروبا

كبيرةبدرجةميتشلتأثر.الجويينالحلفاءبقادةاتصل

فيعديدةكبيرةجويةوحداتقائدترنشارد،هيوباللواء

الحربفيالجويةالحلفاءلقوةتركيز!برأفيهابما،القتال

وصارميهييل.سانتمعركةخلالوذلك،الأولىالعالمية

.الحربنهايةعندعميدلرتبة

الخدمةلقائدمساعداميتشلأصبح،الحرببعد

الجيشعنمستقلةجويةلقواتالرئيسيأضصيروا،الحوية

العسكريةالأفرعقادةمنطبيعيةمقاومةاجهور.والبحرية

،المجلاتفيإليهبالكتابةالجمهورإلىفاحتكم،الأقدما

ذلكفيكانتالطائراتوالأن.والخطبأطقابلاتوا

ظنواال!ضيرينفإن،والمدىالحجممحدودةالوقت

إقناعفينجحأنهإلافيها،مبالغاالجويةبالقوةمطهالباته

وأغرق،أم129عامتجربةإجرائهبعدخصوصاالكثيرين

وبارجة(وطراد)مدمرةسابقةألمانيةسفنثلاثفيها

ضدلاحقةأختباراتفيالنجاحهذاوكرر.جويةبقنابل

أخفقميتشلأنبيدالواز.قديمةأمريكيةبوارجثلاث

هدفه.تحقيقفى

مدينةفي،أمريكيينلأبوينميتشل-بيلي-وأجمولد

الجويةقواتنا:هيكتبثلاثةكتبوقدبفرنسا.نيمم!

الجويةالمسالكأم(،)259المجنحالدفاعأم(بم)219

أم(.)039



905ليفنجستونتوماسالسير،ميتشل

ثريأم(.709-)1836سكوتديفيلى،ميتشل

أليدويةوالتحفواللوحاتللكتببجمعهمشهورأسترالي

العامةللمكتبةكبيروبوقفبمجموعتهأوصى،الأخرى

المجموىؤتلكتنامت.أم709عامويلزساوثنيولمقاطعة

والهداياالمتتاليةالشراءلعملياتنتيجةكبيرةبدرجة

ميتشلجناحفيحالياالمجموعةهذهوتستقر.المستمرة

ويلز.ساوثنيوبمكتبة

طالبا42أولأحدوكان.سيدنيفيميتشلولد

وقد.أم855عامفيهاوتخرج،سيدنيبجامعةيلتحقون

إدارةمفضلامطلقا،المحاماةيمتهنلمأنهإللا،القانوندرس

هنتر.واديفيعائلتهممتلكات

ميتشل.مكتبةأيضا:أنظر

)2917ليفنجستونتوماسالسير،ميتشل

ويلزساوثنيولمقاطعةالعامالمساحأم(.855-

عملياتونفذ،أستكشافيةحملاتأربعقادبأستراليا،

الشرقية.مسئلأستراليا

أم831نوفمبرمنلميتشلالأولىالحملةاسعتمرت

يدعى،هاربمنفيمعجينوكان.أم832مارسحتى

كبيرنهرعنبقصةسيدنيإلىعادقد،كلاركجورج

سيدني.غربيشماليقعكيندورعسماه

مسلحا،رجلا16بصحبة،ميتشلشرعثمومن

تحميل،وخيول(،أثقال)عرباتكراجاتوثلاث،عربتين"

تجاوزوبعداستقصاء.رحلةفي،للمراكبوأشرعة

مجهولة.منطقةالمفرزةدخلتبيل،نهرعلىتامورث

وجويدير،ناموي،أنهارباستكشافالمفرزةوقامت

شبكةمنجزءكلهاأنهاإلىميتشلخلصوالتى،بارونو

للعودةشرقاجماعةميتشلأرمعلوعندمادأرلئ.أهر

ونهب،منهماثنينبقتلالأصليونالأممتراليونقام،دالمؤن

لعدمحملتهعنللتخليميتشلفاضطر.معسكرهم

.جديدةمؤنعلىحصوله

مجرىلتتبعأم835عامالثانيةحملتهميتشلخطط

رجلا.23الحملةعضويةوتضمنتالبحر.إلىدارلنجنهر

وعجولأتحميلخيولوسبعةعرباتممبعمعهموأخذوا

ضغطلقياسومقياسينأشنهر،خمسةلمدةتكفيومؤنا

ولأن.خفيفينضيقينطويلينومركبين،الجويالجبال

محدودةكانتفإنهاالتجهيز،محكمةكانتالحملة

.اليومفيكم02لاتتجاوزلمسافةالانتقال

ويلزنيوساوثمقاطعةفيحملاتأرلغميتشلقاد

وقامعشر.التاسعالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتخلال

إلىبراالذهابوحاول،دارلنجنهرشمبكةباستكشاف

كاربنتاريا.خليج

-!رشء!حملتهاالمفرزةبدأت

نهروتتبعت،أوراجممن

.س!طثم.دارلنجنهرإلىبوجان

!ص!لمدةللتوقفأةكطرت

ءيركهمممى؟!+يبر7عالمعنللبحثأسجوعين

-ء-ر!؟-ر+:ىكننجهامريتشارداكبات

-"-3*3-خوقتلهجماعتهعنتاهالأءي

أ-!س3وقتفيالأصليونالسكان

ميتشلتوماسالسيرإلىوصولهموعند.للاحق

بتتبعقاموادارلئ!نهـص

معمشكلاتواجهتهمحيث،مننديموقعإليهـجراه

ومن.عليهمالنارلإطلاقاضطرهممما،الاصليينادسكان

نأدون،سيدنىإلىوالعودة،الحملةمواصلةعدمقررثم

مهمته.بجز

ريتشاردالحاكموبتعليماتام836مارسوفي

مهمةلإكمالرحلةفيالثالثةللمرةميتشلشرع،بو)!ك

كثيرارجلا25منالمكونةالمفرزةوأخذت.السابقةحملته

فيهابماأم،835عاماستكشافحملةمعداتمز،

ومرمبيجيلاتشلانأنهاربتتبعالحملةقامت.المركبين

مورينهروعلى.دارلنجنهرإلىللوصول،وصصري

ولخشيته.الأصلبنالسكانمنكبيرةجماعةوا-جهتهم

،متكررةبغاراتلهمالأصليينالسكانمضايقةمز!

منهم.سبعةوقتل،لهمكميناميتشلنصب

لمسافةلهوتتبعهم،دارلنجنهرإلىوصولهمبعد

الذيالكبيرالنهرنفسهوهذاأنميتشلافترض،قصجرة

السابقة.حملتهفىتتبعهقدانكا

ريفإلىلودوننهرالمفرزةتتبعت،مورينهرومن

نأيمكنأنهميتشلأدركالذيالخصبفكتورياثمال

اتجاهفيإلانتقالمنشهروبعد.ممتازةمراعييثكل

إلىتتبعوهالذيجلينيلجنهرإلىوصلوا،الغربيابئوب

بأنميتشلمفرزةفوجئتخلئبورتلاند،وقربالب!خر.

المفرزةقامت.زرأعيةمستوطنةأنشأواقدهنتيالأ-خوة

نحومختلفةوجهةاتخدتثم،بالمؤنالتزودبا!،دة

الشرقي.الش!ال

بموقعىالمفرزةمرت،!ميدنيإلىأحودةاطريقفي

ثمكوروا،قربمورينهروعبرتوبينالا،كاسليمين

ميتشلووصل.الحاليالعامهيومطريقمسارتقريباتتبكلت

عنمتحمساتقريراوقدمأم،836نوفمبرفيمميدنيإلى

سهولاسمعليهأطلقالذيفيليببورتمنطقةفيفالرب

ليا.اترأ

عامديسمبرفيوالأخيرةالرابعةميتشلحملةبدأت

منميتشلأنطلوت.بقليلسنةمنأكثرواستمرت،أم845



يتجررما،ميتشل015

71معهاأحذترجلا،03منتتكونمفرزةيمبوري

خروفا،25و.عجلا،211و،عربةأوأحصانا،

طرية!اكتشاففييأملميتش!!حانو.حديديينومركبين

أيضا.الاتجاهذلكفييخسابونهركاربنتاريا،خليجإلى

النهربأنهاعتقدشمالآينسابنهراصادف،النهايةوفي

حملةأنبيدفكتوريا.نهراسمعليهفأطلق.المطلوب

علىبرهنتكنيديأدموندبقيادةالتالىالعامفيأرمملت

ضايقتباركو،نهروعندبارحص.نهرهوالنهرهذاأن

وإلى.المت!صرةالأصليينأحس!!اناغاراتميتشلمفرزة

أطفرزةاشرعتأ!ذا،المؤنتعوزهاكالتفإنهاذلك،جانب

حوادثأيةمنالحملةتلكخلتوقد.العودةرحلةفي

رئيسية.

يعملوكانبأسكتلندا.كريجندفيميتشلولد

أجتولى،أم827عام!ميدنيإلىوصولهقبلبالجيحق

ثما،أوكسليجونرئاسةتحتأمحاماالمساحنائبمنصب

.أم828عامخلفه

لفةمؤ.(م9491-0091)يتجررما،ميتشل

هىرام(،)369الردجى!عذهبروايةصاحبةأمري!صة

.المتحدةأ!لاياتافيشعبيةاشواياتأكثرإحدى

لعامالقصصيالأدبعنلوأسيتزربجائزةفازتوقد

.أم379

---الرجعمعذهبتعذ

المتحدةالولاياتقصة

الحربأثناءالأمريكية

عنوتعبر،الأمريكيةالأهلية

القصةتبدأنظرها.وجهة

اندلاعمنقصميروقتقبل

كماأم،861عامالحرب

علىالنزاعتأتيرتصف!

ميتشلمارجريتفترةخلالوتنتهي،الجنوب

.الحربلعدالتعميرإعادة

الجنوبيةالحسناء-الرئيسيتانالشخصيتانوتعد

لينمن-بتلررتبالحياةالمفعموالشابأوهارا،سكارلت

نأكما.أسقصصياالأدبفيالصيتالذائعةالشخصيات

ال!كثرب!تالأشلاممنأم(،)939الريحمعذهبفيلم

السينما.صناعةانظر:السينما.تارفيفيلثحبية

جورجيا،بولايةأتلانتافيميتشلمارجريتولدت

الربجى.معذهبأحداثمنال!صيروقعتحيث

.سحواتالعشرتجاوزتمدةاشوايةكتابةا!حتغرصت

عاميلينميتش!مارجريترسائلمجموعةنشرت

أم(.)176الريحمعذهبروايةحول،ام1361-419

البحيراتإقليمفيتقعمهمةصناعيةولايةميتشيجالى

منطقةوهي.الأمريكيةإلمتحدةالولاياتفيالع!مى

فيها.مدينةأكبردترويتمدينةوتعد.رئيسيةتصنيع

الولاية.عاصمةهيلانسينجومدينة

،هيورون،إيريهي،بحيراتبأربعميتشيجانوتتصل

منطقتينمنالولايةوتتكونوسوبيريور.،ميتشيجان

اسسفلية.الجزيرةوشبه،العلويةالجزيرةشبههمامنفصلفن

منتجعاالجزيرتينكلاوتوفر.ماكيناكجسربينهمايربصأو

ولايةوتضم.ترفيهيةرتسهيلاتأ!بيعيةأابالمناظرحاشلا

وتغطي.داخليةبحيرة000171منثثرأميتشيجان

أ!لاية.انص!منأكثرالغابات

بمرئيسيينبريينإقليمينميتشيجانولايةتضم.السطح

العلويالبرويمتد.أ!ظمىاالبحيراتوسهولالعلويالبر

شبهمنالغربىالنصفويغطيمعوبيريور،بحيرةطولعلى

وتضم.وعرةالإقليمهذاأرضومعظم.أمحلويةاالجزيرة

.ميتشيجانفيهضسابأعلى

الغربإقليممنجزءاالعظمىالبحيراتسهولوتعد

الإقليمويغطي.الداخليةالسهوليسمىأسدياالأوسصأا

وكل،العلويةالجزيرةشبهمنالشرقيالجزء،ميتشيجانفى

أجزاءتوجدالعلويةالجزيرةشبهوفي.اسمفليةالحزيرةشمبه

منكبيروجزء.بالمستنقعاتمغطاةالسهولمنمنخفضة

.عامبشكلالاستواءعليهيغلبالسفليةالجزيرةشبه

حدودعندالرمليةأممثبانواالجروفمنكثيرويوجد

شبهمنالجنوبيالنصفويحتوي.ميتشيجانبحيرة

الزراعيةالأراضيمنكبيرةمساحاتعلىالسفليةالحزيرة

الخصبة.

الصمناعاتمركزدترويتمدينةتعتبرالاقتصاد.

كبيراعددادترويتمنطقةوتنتج.ميتشيجانفيالرئيسي

موجزةحقائق

نسمة.478832.9؟السكانعدد

2.!ما586151:المساحة

.م152يوليوشهرليالحرارةدرحةمعدل:المناخ

م406إلىارتفاعهيططحيتروود،كوحل:!طةأعلى:الارتفاع

بحيرةا!تدادعلىالبحر،سطحصم741إلىتصل!طةوأد!

.إيري

فليت.،ارلىورابيدر،سدحرا،دترويت:اللدنأكبر

الألقار،ولحوم،الشا!يةوالدرة،الحلي!:الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

منتجات،التقيلةالآلات،النقلوسائ!!:المشيع.والخمارير،الت!تر

الغار،النفط:التعدين.كيميائيةمواد،أعديةمصسة،معدلية

.الخامالحديد،الطحيعى

التىمتشيجاماشيبيواهنودسماهاميتشيحانبحيرة:الاسمأعمل

العظيم.أرالكبيرقعي



115ةبحير،نميتشيجا

وسطعلىمطلةم!صمتموفةمقاهىفيأنفسهمعنيروحونأدشخاص

المشاريعأكبرأحدوهو،الحديثالنهضةمركرويظهر.دترويت

(.الصورة)خلفية،المتحدةالولالاتتاريخفيأكجديديةا

فياخرمكانأيإنتاجيفوقوالشاحناتالسياراتمن

المهمةالأخرىالصكمناعيةالمدنومن.المتحدةالولايات

وليفونيا،،ولانسينجرابيدز،وجراند،كريكباتلكلدينة

.بونتياكو

%07منيقربماالصناعيةالخدماتبقطاعويعمل

المراكزمندترويتمدينةوتعتبر.ميتشيجانعمالمن

الجملةبتجارةالخاصةالمتحدةالولاياتفيأقياديةا

الصناعيةالمنتجاتمنكبيرةكمياتوتشحن.والتجزئة

وتعتبر.والقطاراتوالشاحناتالسفنبوساطةدترويتمن

.ميتشيجانلولايةالرئيسيالمالىالمركز-أيضا-دترويت

منالعديدميتشيجانولايةمنالجنوبيالجزءيضم

السفليةالجزيرةبشبهويوجدوالأبقار.الشاميةالذرةمزارع

ويتوافر.الطبيعيوالغازالنفطمنمهممخزونلميتشيجان

.الخامالحديدالعلويةالجزيرةشعبهفي

فىهندي51).00منيقربماعاش.تاريخيةنبذة

القرنفىالإقليملهذاالفرنسييناكتشافقبلفينشيجان

إقليمعلىبريطانيااستولتوقد.الميلاديادصابكلشر

انتهتالتيالحروبمنسلسلةبعدفرنسامنمينشيجان

الولاياتمحيطرةتحتالمنطقةهذهوأصبحت.أم763في

(.م7831-771)5الأمري!صةالثورةبعدالمتحدة

نأقبلمختلفةمناطقلثلاثتابعةميتشيجانكانت

منأل!ربعينياتنهايةومع.ام837عامفيولايةتصجح

الولاية.فيالتعدينأعمالازدهرتعشر،التاسع.نالقم

عامافتتاحهاوتمفيها،العملوانتهىسوقناةو-شفرت

الحديد.قضبانشحنإلىالشديدةللحاجةنظرا،م!،518

الحرببعدميتشيجانفيمهماالخشبكمئإنتاج7وأ

الفترةفيالسكانعددوزادم(.1865-1861)الأملية

الضمعفين.منأكثرإلىأم009-0187عاميبينما

الصناعاتمنالعديدببناءميتشيجانفيالمصانعوقامت

الأمريكيةالمتحدةالولاياتدخلتأنبعدوذلكبيةاء

صناعاتوتحولت.أم719عامالأولىالعالميةاروسب

الحربخلالالحريال!نتاجإلىالولايةفىكلهاالصيارات

الكسادأدىوقدأم(.459-1)939الثانيةال!،لمية

السبعينياتخلالبأكملهاالمتحدةالولاياتطالالذلمب

وفي.السياراتصناعةفىكبيرهبوطإلىواكصانينيات

السياراتمبيعاتفيالتحسنأدى،الثمانينياتمنتصسف

الولاية.فيالبطالةانخفاضإلى

.هنري،فورد؟دترويت:أيضاان!

أكبرمنميقشيجانبحيرة.يحيرةمدتشيجان،

وتعتبر.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالعذبةنهيراتالب!

الولاياتداخلبكاملهاتقعالتيالبحيراتأكبر4ثاد

وصلهمزةميتشيجانبحيرةوتشكل.الأمريكيةالمت!خدة

بالمحيطالشرقتربطالتيالمائيةالطرقنظامفيمهـحة

المكسيك.بخليجالمسيسيبينوعبروالجنوب،الأءأطسي

ولايةإلىجنوباميتشيجانبحيرةتمتد.الموقع

ولايتاوتشكل،جزيرتينشبهإلىفتقسمهاميتضعيجان

صغيرجزءويقترب.الغربيةحدودهاوإلينويووركنسن،

.للبحيرةالجنوبيةالحافةفيمسإنديانامن

بينماكم،494ميتشيجانبحيرةطوليبلغ.الحجم

كم757.572مساحتهاوتبلغ.كمأ09عرضهايبلغ

281عمقهاالبحيرةفينقطةأعمق.السطحملامح

البحر.سطحمستوىفوقأم76الماء،سطحويرتفع،مترا

ويقع،ميتشيجانلبحيرةلسانأكبرجرينخليجويعتبر

جرأندحليجاية.البحيرةمنالغربيةالشماليةالزاويةفى

نتسانهرويوجد.لبحيرةاشرقترافيرزوليتلذرافبسز،

!

"
!

؟!



كليرويسلي،ميتشيل512

وليتل،ندجراونهر،زولاماكاونهر،فوكسونهر،جوزيف

ونهر،جوزيفسانتنهرويعتبر.البحيرةشرقترافيرز

من،مينومينيونهرجراند،ونهركالامازو،ونهرفوكعر،

بحيرةمنوينحدر.البحيرةفىتصبالتيالأنهارأكبر

فيالبحيرةفييصسبكانوقدشيكاغو،نهرميتشيجان

.مسارهتحويلتمأنهإلا،الأوقاتمنوقت

بحيرةفي!يتشيجانبحيرةمياهتصب.الطرق

سانتطريقويربط.ماكيناكمضايقعبرهيورون

شحنويتم.الأطلسيبالمحيطالبحيرةالبحريلورنس

إلىالمنطهقةهذهمنالمعدنيةوالمنتجاتوالخشبالحنطة

عنالمسيسيبيبنهرالبحيرةوترتبط.كافةالعالمأنحاء

شيكاغوونهريشبوقناةشنتريشيكاغوطريق

.وإلينوي

ميناء،البحيرةعلىالواقعةالمهمةالموانئمن.الموانئ

وأ!دينجتون،،هيفنندوجرا،وفرانكفورت،باإسكانا

دولمايت،وبورت،ومسكيجون،ومينومينى،ومانستي

جرين:وس!ضسنموانئوأهم.ومحتونبورتإينلاند،وميناء

وبورت،كريكوأوك،وميلوكي،ومانيتوك،وكيوني،بي

وإندياناجاريوتعتبر.وشيبويجان،وراسيناشنطن،ر

من،ووكيجانشيكاغووتعتبر.إندياناموانئأهممنهاربر

.ميتشيجانبحيرةعلىازدحاماإليسويموانئ!ثرأ

كانأم(.489-)1874كليرويسلي،ميتشيل

الارتقاءعنبدراساتهمعروفاأمريكيااقتصادياعالما

يج!!ياناتميتشيلكان.الأعمالانشاطشيوالتدهور

الرخاءفتراتأثناءالأخرىوالعواملوالإنتاجالأسعاراعن

-حددوقد.الاقتصاديالتدهوروفتراتالاقتصمادي

للزيادةالمحتملةالأسباب-المعلوماتهذهلامحتخدامه

الدورةا!س!مىالاقتصاديالنشاطفيالمتكررينوالنقصان

الاقتصادية.

الإحصائياتاستخدامفيرائداميتشما!!ان

كان،حياتهوأثناء.الاقتصاديةأ!دراساتافيأضفصيليةا

علىمبنيةنظرياتيطورونالاقتصمادعلماءمعظهما

ينبغيبأنهيؤمنميتشيلكانبينمافقط،قليلةملاحظات

الإحصائية.الأدلةمنهائلةبمقاديرالمظرياتتدعمأن

الاقتصادعلماءمعظمايستخدم،الراهنالوقتوفي

التيالمتضامةوالإحصائيةالنظريةالتناولطريقة

ميتشيل.استحدثها

المكتبتألمعيسعلىميتشيلساعدأم،029عامفي

الخاصةالمنظمةتلكوكانت.الاقتصاديللبحثالقومي

المشكلاتمختلففيبحوثاتجرياشبحيةغير

عاميبينللمنظمةمديراميتعتميلوعمل.إلأقشصعاديةا

.أم459وام029

بتدريسوقام.إلينويبولايةرشفيلفيميتشيلولد

1391عاميبينكولومبياجامعةفيالاقتصادعلوم

وتشملأم.449و2291عاميبينثمأم،!أ9و

الدوراتأم(،19)3الاقتصاديةالدورات:مؤأغاته

أم(.29)7وخلفيتهاالمشكلة:الاقتصادية

ويلزساوثنيومقاطعةفيالكبرىالمدنثالثةميتلاق

علىوتقع،نسمة.4243لاسكانهاعدديبلغ.بأستراليا

نيوكاسل.غربيشمالكمء3نحولعدعلىهنترنهر

الكثيرويعمل2.كمء93المحليةحكومتهامنطقةومساحة

محلياآخرونيعملكما،نيوكاسلفيميتلاندس!صانمن

فإنكذلك.والخدمات،والتعدين،النسيجصناعاتشي

عملمجالاتيوفرانأسدواجناوتربيةالمكثفةالزراعة

ينتجونقومالبدايةفيميتلاندفيا!شقروقد.محلية

.أم108عامفيالأرزأخشاب

قيحمر؟هسزلا،زر
حخردآ؟ث،هـ!-/---؟3//،ءحيرذ

/ءثهـييجا-لاداص؟---/

--!.98،حرئمخاطودحط؟5\لم1+3.مشتسحا585ص//؟س

--++ح!1أشما؟*د.سصهياواكاعا!*.

6قتآ-ممروآ19لاهياوا!عالة3--لا-يؤظون1

الموو-*-ح!س-الو!دجه-وع-اح!اسكنمالتلا1-ل!.

)(االوطديةاسلأ6-لم!لمانمشكهـ+ص

---/لمئر\لىصطلا-كا-صماكيئاكلاجمزي!ا3لأ(!لاهـو!

ا،كا!لم!--يةكظ،لا-

-سءأحلانيكوت%اإحرلرةليصحريره،-أر

الوطميهلأ!"؟!،آألىواشئطور!اي!توجريرةكاس،!!

لأل!محوميهـشالشماثية

رع3!ص!.7لورحزلرةشطكا

ورش/برلآإئيتفا-.أا"لأ/ابر

!-+--1!3-1-همور!اممان

1"\أ"ورهـلآإسنيرحيورخليع؟"-ووسر"الوطنية

،13-أ--!حبم9*2/

ئملإلىجريراءث

كا!-،!(صر112)؟

لمر-.مالب!ووك/!المم!ي-،-دمحنشلا!

و!سسمنالإ-كا!-!/أ،لولنحترر--7--ء-7-\.ص

-:شبو-لجاتامالسنىعالة

كات!-أالوطنبة

لا!9ميتشيجان5-لأ،!!ا

أصبرمسكحررةأ

!د!ئرثإ.ثا،---ملووفغحرالدياهـ..حرالدرإليدر-

ا،اأعس/ظ3-حجس1)-

خحيرثر،لا.يولائد،37-

ث)راسالررلألأسسع

،--------ص--------ا--كحوش!ف3

،رويمثويىإ"ووكيحا(ط.ء-لمصإ-؟ء7؟--؟-

--لأ!ثكلمول!بحاء.-!!

الينوى/01يرفدصش!كوس!يهت!!

"ء-7-ت---:-------ىكأننت؟-------ا،-------

وأكا!أ-رزأيحا-ميتئيخأث-لم)"--

!3كااصاأاأوهايو

!ب-صكا/ص"هـ!!*كا)إلدياناا؟اأ

مبد،.ء،،1015،02025

*0،1002."3..؟كم



513الأطلسيمدثاق

أم(.609-0851)وليمريكفريلى،ميتلانلى

القانونتاريخدراسةفيالريادةلهكانتإنجليزيمؤرخ

هومماالكثيردراساتهقدمتوقد.القديمالإنجليزي

سكسونى.-الأنجلوالقانونتاريغعناليوممعروف

الضخمةالأعدادبعمقيمحصأنميتلانداستطاعوقد

الحقيقة.إلىيصلوأن،والمحيرةالمتناقضةالأدلةمن

الإنجليزيالقانونتاريخكتابالمهمةأعمالهوتضم

،بولاكمثريدريكبالاشترأككتبهالذيام()598

وراءهوماالإنجليزيةالأراضىسجلكتابوكذلك

ام(.)798

وجامعةإيتونكليةفيودرس،لندنفيميتلاندولد

منوهو،لنكولننزلفيالقانوندرسكما.كمبردج

الطلابيدرسحيث،لندنفيالأرلغالقانون-جمعيات

وقدالعليا.المحاكمفيمحامينيصبحوالأنيتطلعونالذين

أصبحثم،عديدةسنواتالقانونمهنةميتلاندمارس

.ام888عامكمبردججامعةفيالإنجليزيللقانونأستاذا

أدتنمساويةفيزيائيةام(.689-1)878ليزميتئر،

الطاقةتطويرفيكبيرادوراالنوويةالفيزياءفياكتشافاتها

الكيميائيان،ستراسمانفرتزوهانأوتوتمكنفقد.النووية

ما389عاماليورانيومذرةشطرمن،الألمانيانأعيزيائيانا

انظر:.الباريوموأنتجابالنيوتروناتاليورانيومقذفاعندما

ينايرحتىرسميايعرفلمالاكتشافولكن.الباريوم

لعملتفسيرهمافريتشوأوتوميتنرأعلنتعندماأم939

.وستراسمانهان

ذرةلتوضفشطررياضيةنظريةميتنرطورت

الانشطارمنالمنبعثةالطاقةبحسابوقامت،اليورانيوم

ميتنروتفسيرسترامعمان-هانتجربةوكانت.النووي

الذريةالقنبلةتطويرفيمهمينحدثينلها،وفرشع!

النووية.للطاقةالأخرىالاستخدامات،

دراستهاوبدأتفيينافيام878عامميتنرولدت

منبرلينجامعةفيوعملت.هناكالنوويةالفيزياءفي

بلانكلماكسمساعدةام119حتىأم809عام

وكانت.الكمميكانيكاانظر:.الكمنظريةصاحب

العالميةالحربأثناءللكيمياءولهلمقيصرمعهدفيأستاذة

لدراساتهاالشهرةونالتأم(،أ-19189)4الأولىا

المشعة.والأكتينيوموالثوريومالراديومعناصرعن

الممثئ!البروتاكتنيومأم179عامم!انواكتشفت

العالماناكتشف،نفسهالعاموفي9.أالعنصرأي

العنصركرانستونوجونسوديفريدريكالبريطانيان

الجامعةفيالفيزياءألمشاذةميتنرأصبحت.مستقلةبصورة

فىعادتأنهاإلا،أم469عامالأمريكيةالكاثوليكية

هيئةفيعضوالتصبحأوروباإلىالعامذلكأواخر

ستوكهلم.جامعةيستداس

النووية.الطاقةأيضا:انظر

مخدرعقارالميتادونعقارممكقار،ا!ادون

مساعدةإلىتهدفالتيالاختباريةالبرامجفيبشخدم

كالهيروينالخدراتإدمانمنالتخلصعلىالناس

إلى-أيضا-البرامجهذهوتهدف.والأفيونوا،ورفين

نفسيةمشاكلمنيعانونالذينالمدمنين!ساعدة

بالعمل.تتعلقومشاكلواحتماعية

صاحبتهوربماالإدماننفسهالميثادونيسببوقد

استخدمإذا،ولكن.الهيروينإدمانأعراضتشبهأعراض

لنفإنهمالميثادونالمورفينأوالأفيونأوالهيروينمد.منو

نأويجببها.يستمتعوالنلأنهم،أخرىلخدراتيل!كأوا

تلكيحدثلكيالفمطريقعنالميثادونتناوليتم

الشغففإن،الميثادونجرعاتوقفتموإذا.تيراتأك

الهيروينمدمنيضطرفقدولذاسيعود،بالخدراتالىابق

.الحياةمدىالميثادونتعاطىإلى

أنهعلىبالميثادونالطويلالعلاجانتقادجاءهناومن

بوساطةالمعالجةلكنباخر.إدمانأستبدالعثلية

يسببهاالتىتلكعنتختلفتأثيراتتسببالمضطدون

منبنوباتالهيروينمدمنويشعر.الهيروينإدكلطن

يعستطيعولا.ونعاس،الأحلامتشبهوحالات،الفرح

علىألمحافظةأوبعملالاحتفاظللهيروينالمدمنينم!غم

الذيالهيروينمدمنأنإلا.طبيعيةاجتماعيةعلا.قات

مشوشغيريكون،الموصوفةبالطريقةالميثادوني!شخدم

المدمنينمعظمفإن،الوقتومع.بالصمحةويشعرالع!سل

يحيواأنيستطيعونالطريقةبهذهعلاجهمشمالذإعب

طبيعية.حباة

الميثادونبوساطةالمدىالطويلةالمعالجةطريقةتطويرتم

فنسنتهماأمريكيينطبيبينأيديعلىأم649عا"أ

نايسواندر.ماريوزوجتهدوإ،،

.الخدراتإدمان:أيضاانظر

الولاياتأهدافعنيعبرميثاقالأطلسيصئحاق

وكان.الثانيةالعالميةالحربفيوبريطانياالأمريكيةاتحدة

ورئيسروزفلتفرانكلينالأمريكيةالمتحدةالولاياتسرئيس

فيللحربإعلاناأقراقدتشرتشلونستونبريطانياوزراء

علىسفينةظهرعلىعقدمؤتمرفيام419عامأغس!س

نيوفاوندلاند.منالكنديةالمقاطعةساحلمنمقربة

المتحدةالولاياترئيسيعلنالأطلسى.ميثاقنص

حكومةيمثلالذيتشرتشلالوزرأءورئيسالأ،صيكية
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الوطنيةالسياساتفيالمشتركةالمبادئالمتحدةالمملكة

للعالم.أفضللمستقبلعريضةآمالأويبنيانلبلديهما،

توسعتحقيقإلىتسعيانلاالبلدينحكومتيإنأولا:

.غيرهأوإقليمي

تغييراتأيرؤيةفيالرغبةلديهماليحستثانيا:

الأمر.يهمهاالتيالشعوبرغباتمعتنسجملا

نوعاختيارفىالشعوبكليحترمانإنهما:ثالثا

حقوقرؤيةويودانحكمهاتحتتعيشالتيالحكومة

منها.حرمواالذينأولئكعندالذاتيوالحكمالملكية

الراهنةالالتزاماتمراعاةمعجهدهمالمميبذلان:رابعا

،كبيرةأمكانتصغيرةالدوللجميعالسعادةلتحقيق

فىمتساويةحقوقلهاوت!صن.منتصرةأمكانتمهزومة

لازدهارهاإليهاتحتاجالتيالأوليةالخاماتوفيالتجارة

الاقتصاديمما.

حدلأقصىوالتآزرالتعاونيدعماأنيودان:خامسا

ضمانمراعاةمع،الاقتصاديالمجالفيالأمكلبينممكن

والتقدمأصمالةامستوياتوتحس!ت،للجميعالأمن

الاجت!اعي.والامنالاقتصادي

الجانبانيأمل،للنازيةالنهائىالتحيملعدسادسا:

أمنفيالتنقلوسائلالدوللجميعيحقق،سلامتأسيس

علىالشعوبكلحياةوتامينحدودها،داخلوسلام

والحاجة.الخوفعنبعيداأراضيها

البحارعبرالتنقلالسلامهذايحققأنيجب:سابعا

.عقباتأيدونوالمحيطات

علىتتفقأنيجبالأمكلبأنالجانبانيؤمنثامنا:

يمكنلاولأنه.وروحيةواقعيةلأسبابالقوةا!شخدامعدم

البريةالأسلحةكانتماإذاالممستقبل،فيسلامتحقيق

تهددالتيالدولقبلمنمستعملةتزاللاوالجويةوالبحرية

علىبناءويؤمنانحدودها.خارجبالتعدي-تهددقدأو-

هذهمثلمنالسلاحنزعأنللأمنودائمعامنظامتأ!سيس

وتشجيعبمساعدةالطرفانوسيقوم.ضروريأمرالدول

تسهمأنيمكنوالتستطبيقها،يم!شالتيالإجراءاتكل

الأسلحة.اشبحإبعادفيللسلامالمحبةالشعوبمع

)الميتاق(.المتحدةالأمانظر:.المتحدةالأممميثاق

.القاريالنظام؟مرسومميلانو،ان!:.برلينميثاق

والرياضةالبدنيةللتربيةالدوليالميثاق

العامالمؤتمرعنوالرياضةالبدنيةللتربيةالدوليالميثاقصدر

دورتهفيوالعلوموالثقافةللتربيةالمتحدةالأملمنظمة

نوفمبرمنوالعشرينالحاديفيبباريسالعشرين

الإنسانصفاتوتنميةصونبأنمنهاقتناعا،أم789

علىالحياةنوعيةتحسينإلىتؤديوالمعنويةوالذهنيةالبدنية

البدنيةللتربيةينبغيأنهويقرر.والدوليالوطنيالصعيدين

الإنسانيةالقيموتعززالتربويدورهماتدعماأنوالرياضة

وينبغي.للشعوبالكاملةالتنميةممطلقهيالتيالأساسية

بينالتقاربتعزيزعلىوالرياضةأجدنيةاالتربيةتعملأد

النزيهة،المنافسةتعزيزعنفضلاوالأفراد،أصشعوبا

المتبادلين،والتفاهموالاحترامالإخاء،اوروحأخضامنوا

علىأنهويلاحظ.وكرامتهالإنسانابسلامةوالاعتراف

فإنهالرياضةمجالفيالوطنيةالبنىاختلافمنالرغم

ليستوالرياضةالبدنيةالتربيةظائفرأنواضحايبدو

فيتسهمبلوحدهوالصحةالبدنمجالعلىقاصرة

الاعتبارفيويضع.للإنسانوالمتناسقةالكاملةالتنمية

التربيةفيالحقيتحولكيبذلهاشعينالتيالجهودجسامة

جميعا.للبشربالنسبةواقعةحقيقةإلىوالرياضةالبدنية

وغيرالحكوميةالدوليةالمنظماتبيننأخعاوابأهميةويقرر

أجلمن،والرياضةالبدنيةالتربيةعنالمسؤوأ!ةالحكومية

الميثاقصدروقد.الشعو!بينالصداقةوقيامالسلامإقرار

خدمةفيوالرياضةالبدنيةالتربيةتنميةوضعلغيةالدولي

والمنظماتالحكوماتوحثتقدمهاوتعزيزالبشريالتقدم

علىأنفسهمواللأفرادوالأسروالمربينالختصةالحكوميةغير

وتطبيقه.واسعنطاقعلىونشرهبهالاهتداء

عشرةمنوالرياضةالبدنيةللتربيةالدوليالميثاقيتكون

التربيةممارسة-أ:التاليةالموضوعاتحولتدوربنود

البدنيةالتربية2-للجمئ.أساسيحقوالرياضةالبدنية

التربيةعناصرمنأساسياعنصراتشكلانوالرياضة

تلبيأنينبغي3-.التعليميالنظامإطارفيالمستديمة

والمجتمع.الأفراداحتياجاتوالرياضةالبدنيةالتربيةبرامج

وتوجيههماوالرياضةالبدنيةالتربيةتعليميناطأنينبغي-4

المرافقتوفيرء-.مؤهلينموظفينإلىوإدارتهما

البدنيةللتربيةعنهغنىلاأمرالملائمةوالتجهيزات

عنهماغنىلاعاملانوالتقييمالبهحث6.والرياضة

والتوثيقالإعلام7-.والرياضةالبدنيةالتربيةلتنمية

نأينبغي8-.والرياضةالبدنيةالتربيةتعزيزفييسهمان

البدنيةالتربيةفىإيجابيتأثيرالجماهيرإعلاملوسائليكون

بدورتضطلعأنالوطنيةالمؤسمعاتعلى9-.والرياضة

الدوليالتعاون-ا..والرياضةالبدنيةالتربيةفيرئيسي

البدنيةللتربيةوالمتوازنةالشاملةالتنميةلتحقيقشرط

والرياضة.

فيالبريطانيةالعماليةللطبقاتممياسيةحركةالميئاقية

المبدأالحركةقادةتبنى.الميلاديعشرالتاسعالقرنأول

ضروريةمقدمةالسيالحميال!صلاخأنومفاده،التحرري
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الحركةميثاقنصوقد.والاقتصاديالاجتماعيللتقدم

الانتخابحق-ا:نقاطممتعلىأم838لعامالشعبية

-3.التصويتعندالسريالاقتراع2-للذكور.العام

إعطاء-4.البرلمانلأعضاءالعقاريةالامتيازأتإزالة

مناطق6-.سنويةانتخابات5-.البرلمانلأعضاءرواتب

منالكثيرأنإلا،تنحإلحركةلم.متساويةانتخابات

الحكمنظاممنيتجزألاجزءأأصبحتمقترحاتها

البريطاني.

لندني،تاجروهولوفيتوليمأنشأأم،836عامفي

إلىبقواتهانضم،ام838عاموفى.المعتدلينالعمالرابطة

،لندنفيثوريةبآراءومنادخياطوهو،بليسفرانسيس

العناصرانضمتماوسرعان.الشعبميثاقألاثنانوكون

المعتدلينصفوفإلىوشمالهاإنجلتراوسطمنالمتطرفة

برمنجهاممنآتوودتوماسقادتهممنوكان.لوفيتبرئاسة

عقاراتصاحبوهوأوكونور،وفيرجوس،مصرفيوهو

النجمأوكونور،جريدةوأصبحتليدز،فيمقيم!يرلندي

الميثاقيين.باسمالناطقالشعبياللسانالشمالى

اجتيمقوميامؤتمراالحركةأقامتام،983عامفي

توقيع000.00721حواليجمعوتم.البرلمانمنجالقرب

لمأنهإلا،بعنفالانتقامإلىأوكونورودعا.عريضةعلى

أربعينياتخلالوفي.بسيطةاضطراباتسوىذلكشبع

سيطرةازدادتتلاها،وماالميلاديعشرالتاسعالقرن

بهاثانيةعريضةرفع،أم842عامفيأوكونور.

حقهوالرئيسيمطلبهاوكانتوقيعا،752.317.3

ذلكتلت.كذلكالعريضةهذهرفضوتم،العامالتصويت

،أم848عامفييعارضها.نفسهأوكونوركانإضرابات

أسماءمنالكثيرأنوظهر،الثالثةالعريضةأوكونوررفع

الميثاقيةالحركةتدهورت.مزورةكانتعليهاالموقعين

ماتت.أنإلىتدريجيا

مخدرالميثامفيتامينعقارعقار.المينامفيثامين،

ويمنح.واليقظةوالقوةبالفرحشعوربوجوديوهمقوي

لفتراتوالتحدث،العملعلىالقدرةالمتعاطيالميثامفيتامين

الميثامفيتاميناستعمالسوءيكونوقد.الزمنمنطويلة

عنفقطقانونيبشكلالخدرعلىالحصولويمكن-حوا.

الخدرأتمجموعةعناصرأحدوالميثامفيتامين.طبيبطريق

الأمفيتامينات.تسمىالتى

فيللتحكمالميثامفيتام!نأقراصيصفونالأطباءوكان

التعبعلىللتغلبأيضاتستخدمالأقراصوكانت.الوزن

ويسببالتوتر.ينتابهمالذينالأشخاصأداءوتحسين

فيشديداانخفاضاالميثامفيتاميناستخدامفىالإفراط

مفرطا،ونشاطا،والعضلاتالمفاصلفيوالاما،الوزن

وبعض.المهمةغيرالأمورعلىالتركيزفييادةوز

يصبحونقدالخدرهذايتعاطونالذينالأأشعخاص

للمجتمع.مضاداسلوكاويمارسون،ثكاكين

يعانونفقدالميثامفيتامينتعاطيعنيتوقفونالذينأما

يسببقدالعقارأنإلىيشيروهذا.الانسحابأعراضمز،

علىالجسمقدرةتزداد،الوقتوبمضي.جسديايراتكل

كمياتإلىبحاجةالجسبميصبحثمومنالخدر،ا-حمال

يبديوقدكاثل.تا:ليرلتحقيقالجرعاتمنفأكبرأءبر

يفقدونهحينفهمالخدر،علىعقليااعتمادااكحاطون

الانقطاعيسببوقد.المشاكلوكثيربارداالعالمي!شدون

أيضايسببوقدووهنا،شديدأاكتئاباالخدرعنالمة،جئ

حاد.عقليمرضوهوالذاهان

.انحدراتإدمانبمالأمفيتامين:أيضاانو

ويكون،مهمصناعيمركبالميثانغازعئهاز+،ادعيئان

تتآكلعندماالميثانويتشكل.الطبيعيالغازمنكبيراءاجز

الهواء.منقليلةكميةعلىتحتويأماكنفياتاتالنه

المياهفىعادةيوجدلأنهالمستنقعاتبغازيلقبماوخ،لبا

غازفيأساسيةمادةأيضاوهو.والمستنقعاتالراكدة

قوية.انفجاراتيسببغازوهوالناريا!كأجم

أوليةمادةالميثانغازالكيميائيةالصناعاتوتستخدم

درجاتفىالميثانوشفاعل.أخرىعديدةكيميائيةلمواد

الأسيتيلين،ليكونالهوأءمنصغيرةكميةمعالعاليةاط.ارة

وير.الهيدروجينسيانيدليكونالنشادرمعيتفاعلك!ط

أولوغازالهيدروجينمنتجا،جزئياحتراقبعمليةأيض!ا

للهيدروجينمصدراالخليطهذاويعد.الكربونأ!مسيد

فىالمستخدمالكربونأكسيدلأولوكذلك،ارجاري

)الميثانول(.الميثيليال!حولصإعة

أنهإلالممامغيروهو.ولارائحةلهلونلاغازوالميثان

أنهإلا،الكحولفيللذوبانقابلوهو.ئالاشتعالسم

4+ح.للميثانالكيميائيةوالصيغةالماء.فيالذوبانقلي!!

الهيدروكربونية.البارافيمعلسلةفيالاولالمركبوهمس

الكلورأوالأكسجينأووالهواءالميثانمنالمكونواطشليط

أجواءمنمهضاجزءاالميثانويشكلللانفجار.قابلخليط

.وأورانوسونبتونوزحلالمشتريكواكب

الغازبمبمالرطبالغازالأسيتيلين،أيضا:انظر

.الميثانولبمال!!دروكربون

منكثيرفييستخدمالكحولمننوعالميثالول

أوالمليثيلىالكحولأيضا.ويدعىالصناعيةالأ-تراض

لهليسنقيعضويمركبوالميثانول.الخشبك!ضل

شربويسببجدا.وسامالاشتعالسريعوهو،لوذ



سدلساايش!لدميثر651

.الموتيسببوقد،العمىأبخرتهاستنشاقأوالميثانول

أطميثانولالكيميائيةوالصيغةالحجلد.مؤذأيضاوهو

عندالميثانولويغلي.40.32الجزيئيووزنه3+ح،+ه

.م-49حرارةدرجةعندويتجمد65!م،حرارةدرجة

.م052حرارةدرجةعند3ج!اسم.،197ءكثافتهوتبلغ

عضويةمركباتومعالماءمعبسرعةالميثانوليختلط

فيالخلطاتهذهبعضوتستخدموالأثير.كالبنزينأخرى

،الزجاجمساحاتمياهفيللتجمدمضاداتالمركبات

خفضعلىالخلطاتهذهمثلوتعملالوقود.وأنابيب

الجليد.عندهاشش!صلالتيالحرارةدرجة

مختلفة.بطرقمإلميثانولمختلفةموادوتتفاعل

تصنيععمليةأثناءالموادهذهبعضالميثانولويذيب

لإنتاجالأكسحيزجمعالميثانولويتحد.والأدويةالأصباغ

صناعةفيتستخدمكيميائيةمادةوهيالفورملدهايد،

يكون،العضويةالأحماضمعيمزخوعندما.البلاستيك

فيتستخدموهي.العفويةالأملاحتسمىمركبات

،المنتجاتمنمختلفةأنواعوتصنع.والورنيشالدهانات

يدعىالذيالإيثانولوالميثانولعلىتحتويخلائطمن

منالعديدفيالإيثانولويدخل.الحبوبكحولأيضا

إلىيؤديالميثانولمعخلطهأنإلا،الكحوليةالمشروبات

(.للشربصالحغير)جعلهإفساده

المحمولة.المرفرانوقوداالميثانولالرحالةويستخدم

ممابالقدرةالمركباتإمدادعلىالكحوليةالمادةهذهوتعمل

سبيلفعلى.متعددةبطرقالوقودعلىالحفاظفىيساعد

بر9و.الميثانولمن%أ.علىيحتويمزيجيساهم،المثال

نأأطميشانولويمكن.البترولإمداداتإطالةفيالبترولمن

الأكسدةمعدلاتولكن.للمحرككوقودوحدهيعمل

الخاصةتلكعنتختلفالميثانولوقودفيوالاحتراق

تحطلبالنقيالميثانولاستخدامفإنثمومن،بالبترول

وخزان،المحركمنأخرىوأجزاء،السيارةكاربريترضبط

،الأوكتانعاليبترولإلىالميثانولتحويلويمكن.الوقود

الوقودهذامثلالمشخدامويمكن.باهظةتكلفتهولكن

المركبة.علىضبطعملياتإجراءدونالميثانولمنالمنتج

أولبتسخينالتجاريلميثانولامعظماإنتاخ!ويتم

وجودمعضغطتحت،والهيدروجينالكربونأكسيد

منخليطصنعويمكنالحفز.انظر:حفاز.فلزيأكسيد

الفحمامثلمصادرمنوالهيدورحينالكربونأكسيدأول

والنفاياتوالخشبوالنفطالطبيعيوالغازالحجري

لتخفيضطرقإيجادإلىالباحثونويسعى.والمجاري

الميثانولاستخداممدىوتومميع،المرتفعةالإنتاجتكاليف

بديلا.وقودا

لكثافة.ا:أيضانظرا

مدك.(م.ق36؟021)لسادسايش!يدميثر

وعارضروما،أعداءألدأحدكان(.الحالية)تركيابونتوس

ضدحروبثلاثخاض.الصغرىآسيافيالرومانتوسع

حلفاءتمردعندماآسيامنالرومانميثريديتسطردما.رر

،.مق09عامإيطالياوجنوبوسطفيالإيطاليونروما

ثمانينحواليوعددهم،الرومانالمواطنينكافةبقتلوأمر

أ!مغرى.ااسيافي،نسمةألف

قام،اليونانفيميثريديتص!حلفاءروماهاجمتعندما

سولاالرومانيالقائدأنإلا،هناكإلىجيشينبارسال

سلاماتفاقيةإلىالخضوعإلىميثريديتسفاضوهزمهما،

رومابينعظمىحربنشبت.م.ق84عامفي

بثينياعلىرومااستولتعندما.مق75عاموميثريديتس

طردمنبومبىالرومانىالقائدوتمكنأجونتوس،رةالمجاو

علىميثريديتصرعمل.الصغرىآسياخارجميثريدت!

ابنهأنبيد(،الحالية)أوكرانياالقرممنالحربمواصلة

أحديدعلىميثريديتسقتلوأخيرا.عليهتمردفارناسيس

الشخصيين.حراسه

البروتستانتطوائفإدىينتموناناسالميئوديست

فيدينرجلوهو،ويزليجونإلىبدايتهاترجعالتي

اسمفيعالميةكنائسعدةوتشتركإنجلترا.كنيسة

ويزلى.تعاليممنمشتركتراثوفيالميثوديعست

تعاليمأعتناقفيويزلىجونوتئالميثوديست

أساسياركناالإنجيليقبلونوهم.إنجلتراكنيسةوممارسات

والمنطهقالنصرانيةالتقاليدمنكلايعدونبينما،للإيمان

الدينيةالتجربةأهميةعلىويؤكدونثانويينمصدرين

.أسلإيمانمهمامقياسا

عددتبناهاحركةالميثوديستيةنشأت.النشأةتاريخ

منويزليتشارلزوكانأكسفورد.جامعةفيالطلابمن

زعيمهم.جونأخوهوكان،الحركةلهذهالأوائلالمؤسس!ت

انضمام،738عامفيللإيمانعميقةشخصيةتجربةوبعد

كارسةطريقعنالإنجيلىال!حياءحركةإلىءالأخوان

العامة.الاماكنفيالوعظ

تميزتبارزتينبناحيتينويزليالأخوينوعظوتميز

فيالأولىالناحيةوتتمثل،الميثوديمستحركةبهما

خلالمنللربالا!شجابةإلىالجميعدعوةفيالرسالة

الاندماجفىالثانيةوتمشلت.يعتقدونكماالمسيحيسوع

الأعضاءطوروقد.استجابواالذينأولئكجمعياتفي

النصرانية،للحياةالانضباطيةالقواعدالجمعياتفي

سميتالتيالفروعخلالمنألحماسيبشكلوذلك

التوجيهظلفيأسبوعياتلتقيالشعبوكانت.شعبا

الشعبة.لقائدالروحي



715جون،ميجر

وتشارلزقائداويزليجونبرز،الحركةوبانتشار

دينية،ترنيمة0007منأحسثرتشارلزألفوقدشاعرا.

التعبيرهىأخرىمتميزةصفةالميثوديستأعطىبذلكو

الترانيممجموعةوظلتالغناء.خلالمنإيمانهمعن

الكنيسةيخصكلاسيكياروحياعملاأم(078)الدينية

فيالجمعياتتنطملجونالرئيسىالدوروكان.العالمية

سنويا.يعقدمؤتمرخلالمنفيهالتحكميمكنمتصلنظام

واتصفت.أم474عاممرةأولالمؤتمرهذاعقدو

المعتمدين.غيرالعاديينللوعاظجونباستخدامالميثوديستية

إصلاحيةحركةالجمعياتتبقىأنويزليجونأرادوقد

الدينرجالمقاومةأنإلا.إنجلتراكنيمسةنطاقداخل

إشرافلتوفيروالحاجة،الإنجليزيةالكنيسةيتبعونالذين

الكنيسة.عنالانفصالإلىأدتاألمجتمع،لأعضاءرعوي

عندماأم،784عامفيال!نفصالبهذاويزلطواعترف

فىالميثوديستيةللكنيسةالأولالمدير،كوكتوماسعين

أزبوريفرانسيعرتعيينسلطةكوكبمنحأيضاوقامأمريكا.

نفسها.بالطريقةليخدم

عامفيالميثوديستيةالكنسيةالأبرشيةتأسيستموقد

بولايةبالتيمورفىعقدالذيالميلادعيدمؤتمرفيأم784

كوكوكان،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيماريلاند

بسرعة،الجديدةالطائفةوانتشرتأساقفتها.أولوأزبوري

باسمالمعروفين،الرحالةالوعاظخلالمنبخاصة،

إلىالميثوديستيةرسالةحملواالذينالرحالةالمنصرين

الواسعة.الأمريكيةالساحة

تعززتعندما.والانقسامالاجتماعىالتغير

المجالللجمعياتالأولىالقواعدأفسحت،الميثوديستية

تصاعدوقد.أقلمطالبذاتكنسيةأجتماعيةلهيكلة

تخصمحلولةغيرقضاياإلىيعزىبعضهوكاناكتوتر

عامفيويزليجونوفاةبعدوذلك،الكنيسةحكم

إلىيعزىالتوترلهذاالرئيسيالسببأنإلا.ام197

لنصارىمعينحياةنمطعلىركزتالميثوديستيةأت

مشاركينأعضائهاجعلإلىالتركيزهذاوأدى.أدعالم

عشرالتاسعالقرنفيالاجتماعيةالتغيراتفى

الصراعالتجارةاتحادحركةبروزوشكل.ا.لميلادي

تمثلفقدالمتحدةالولاياتفيأمابريطانيا.فيالرئيسي

.الرقفي

عديدةانقساماتحدوثإلىالمسائلهذهأدتوقد

الانقسامتجسدبريطانيا،وفي.الميثوديعستصفوففي

عامفيالجديدةالميثوديستيةالرأبطةبتشكيلالاول

عامفىالأوائلالميثوديعستتبعهاالتيام،797

أدتفقد،المتحدةالولاياتفيأما.أم081

فىالويزليةالميثوديستيةال!صنيسةتاسيصإلىأ،نقسامات1

عامفيالحرةالميثوديستيةوالكنيسة،ام843!أم

الميثوديستيةالكناشمنعددتأسيسوتم.أما+8.

،أم787عامالإفريقيةالكنيسةالأبرشيةوتضم،الزنجية

،أم697عامالإفريقيةالميثوديستيةالربكنيسةشيةوأبر

عامللملونينالأسقفيةالميثوديستيةالكنيسةوأدهـشية

حدثوقد.النصرانيةبعدفيماسميتالتيام،/098

انقعسامإلىوأدى،أم484عامالرقحولخلافأ!!

شماليةطائفتينإلىالميثوديستيةالكنسيةالأبرشية

كنيسةتكوينإلىالعقائديةالاختلافاتوأدت.و-شنوبية

.ام809عامالناصرة

فيالشمللملإعادةموسعةاجتماعاتجرتوقد

عامالمتحدةالولاياتوفي،ام329عامبردطانيا

الكنيسةتألسستأم،689عاموفي.أم9!19

كنيسةمنجزءاالميثوديعستوأصبح.الموحدةالمثوديستية

الموحدةالأستراليةوالكنيسة،أم29ءعامالمتحدةكت-ا

.أم779عا*ا

ويزلى،تشارلزبم،ويزلىبمالبروتستانتية:أيضاانظر

.جون

أصبحبريطانيسياسي(.أم-)439!جون!بم،

مايوإلىام099نوفمبرمنالفترةفيبريطانياوزراءرفيس

منالبرلمانأعضاءاختارهأنبعدالمنصبتولى.م7991

فيثاتشرمارجريتخلف.للحزبرئيساالمحافظينحزب

ميجر،أصبحوهكذا.الحزبوزعامةالوزراءرئاسةمنكل(

وزراءرئيسأصغر،عمرهمنوالأربعينالسابعةو!هـفي

.م4981عاممنذبربلاني

مرتونفيميجروأصد

كانلأب،لندن!وبي

مجالفيي!ل

فيودرس.الأر-جوحات

فىالثانويةروتليمقمدلأرسة

،ام069عاموفى.مرذون

حزبإلىميجرانضسم

ألمحافظين.

مجرجونميجرانتخابتم

فىالعموممجلسلعضوية

بعدفيما)سميتهنتنجدونشايرمنطقةعنأم979عام

(.هنتبخدون

فيميجرعملام،839وابم819عاميوبين

الدولةلوزراءخاصاسكرتيرأالاولىثاتشرالسيدةح!!ومة

وظيفةفيأم839عامفيتعيينهتمثم.الداخليةبوزارة

الانضباطعن)مسؤولأ،البرلمانفيأصغرحزبيمنظ!



الميجي،موتسوهيتو518

وفيما.أم684عامشيكاملأحزبيامنظماثم(،الحزبي

بوزارةو!جلاميجرعملأم،869أو859عاميبين

دولةوزيرعين،أم869اعاوفي.الاجتماعيةالتأمينات

والمعاقينالاجتماعيةالتأميناتلوزارة

وزيراأم879عامفيالوزراءلمجلصرميجرانضم

ثم،الحكوميالإنفاقيرشدالذيالمنصكمبوهو،للخزانة

عاممنأكتوبرإلىيوليومنللخارجيةوزيراعمل

منصبهوو،أجةأطماوريراذأ!كبعدأصبحثم.أم989

نأإلىالمنصبهذاشغ!!وقد.الاقتصادإدارةيتضمن

إلىالمحافظ!تحزبميحرقادللوزراء.رئيساأصبح

عانت.م2991أبريلشيأحامةاالانتخالاتفيالانتصار

حزبداخ!الانقساماتبمسببضعفاميجرحكومة

عامفيوالبلاد.فيالمعنويةالروحوترديالمحافظين

طلبو،المحافظ!!حزبزعامةمنميجراستقال،أم99ء

خاضآخر.رثيساختيارأودعمهبينالاختيارالحزبمن

شؤونوزيرونافسهللحزبزعيمالاختيارالانتخاباتميجر

زعامةعلىفيهاالحزبأكدردوودجونالسالقويلز

العمالحزبألحة!،أم79!مايومنالأولوفيميجر.

يتجرعهالمالمحافظ!تبحزبكبيرةهزيمةبليرتونيبقيادة

.أم832عاممنذ

اليابانموتسوهيتو؟انظر:موتسوهيتو.الميجي،

)حدول(.

المقدسالكتابأسفارأحدميخا!عفر.سمر!خا،

عاشعبرانينبياسماعلىسمي.القديمالعهدأو،العبري

حزقيالالملكحكمفترةخلالالميلاد،قبلالثامنالقرنفي

يهوذا.ملك

النبوءاتعلىالكتابمنالأولالجزءويحتوي

فسادبسببوالقدسالسامرةضدبالعقوباتالمتعلقة

تركزأحكاماالكتابمنالثانيالجزءويضمقادتهما.

كماإسرائيلبنىوبيناللهبينالمقطوعةالروابطع!

نبوءاتعلى-كذلك-الثانيالجزءويشتمل.يعتقدون

وبينبينهالحبروابطمميعيداللهإن:تقولمتفائلة

عنملخصاال!صابفيالمشهورةالفقراتوتضما.شحعبه

لحمابيتمنالمسيحظهوروتوقع8(والحقه)6الدين2

والأملالهلاكعنميخانبوءاتلينالمقارنةقادتوقد.

إلاهوماالأصلفيال!ضابأنمفادهانتيجةإلىالدارسين

علىتموقد.حز!يالزمنإلىتعودالخطبمنمجموعة

بعدوذلكبعد،فيماالمأثوراتمنمجموعةإضافةالأرجح

.مق538عامالتهىالذي،البابليالسبي

ميخائيل.،نعيمةانو:.ئعيمةهيخائيل

أمريكيةعالمةأم(.789-1091)مرجريتميد،

اشتهرت)الأنثروبولوجيا(.الإنسانعلمافىمختصة

الشخصية.نموفيالثقافةتأثيرمدىعنبأبحاثها

أساليبأسدراسةالهادئالمحيطجزرشعوبب!تعاشت

إلىن!تهافيالثقافاتتباينمدىأوضحتكماحياتها،

يمكنكيففيهاتناولتبحوثاأجرت.المقبولالسلوك

مجتمعهم.ثقافةمنجزءاأجصبحوايتعلمواأنللأطفال

ميدمؤلفاتأشهرمن

-ر7ء،سصكأ؟"فىالإدراكسنكتا!

!تر"77-؟!أجرت(،م291)8ساموا

ءأنماطعنمقارنةدراسةفيه

:!!+-مراحلشيالمراهق!تسلوك

63!يلأ*مممذ"رءخ-سامواقريةشيحياتهم

-ء-المنطقةفيوالمجتمعات

فيدقتهاأدتوقد.الغرلية

إلىالمقارنةالدراسةتلك

مدمرجريتبينالجدلمننوعإحداث

فيالأبحاثبأنإدراكاأكثروأصبحوا.الإنسانعلماء

ومن.مختلفةبطرقالتفسيرإلىماسةحاجةفيالمجالهذا

أم(،039)الجديدةغينيافيالنشأة.الاخرىكتبها!ت

بمأم()359بدائيةمجتمعاتثلاثةفيوالزواجالجنس

أم(.079)والجريمةالثقافةام(؟49)9والأنثىالذكر

بارنارد،كليةفيوتخرجتفيلادلفيا،شيميدلدتو

جامعةمنالإنسانعلمفيالدكتوراهدرجةعلىوحصلت

البشريةالأعراقعلملقسمأمينةوعملتكولومبيا.

من،نيويوركمدينةفيالطبيعيللتاريخالأمريكيبالمتحف

.ام969عامحتىأم269عام

علم.،الإنسان:أيضاانظر

وقد.الإغريقيةالألمماطيرفيمذكورةشخصيةميداس

آسياوسطفيقديمةمدينةوهيفريجيا،حاكمكان

علىالقدرةميداسديونيسوسالإلهمنحوقد.أصغرىا

قدثانميداسلأن.ذهبإلىيلمسهشىءأيتحويل

.ديونيسوسمعلموهوسايلينوسساعد

التيالعجيبةبالقدرةلممعيداميداسكانالبدايةفي

شيءكللأن،نقمةأصبحتمامعرعانلكنهااكتسبها.

جعلهمماإياهلمسهلحظةذهبإلىيتحولكانطعامهحتى

لديونيسوسللتوسلذلكودفعه.الأكلاعلىقادرغير

فييستحمأنمنهوطلبالإلهفخاطبه،للمساعدةطلبا

وتخلصالنهر،فيبالا!شحمامميداسفقام.باكحلوسنهر



ذهب.إليتحولتالنهررمالأنإلا.السحريةاللمسةمن

،وبانأبولوبينغنائيةمسابقةفيالقاضيبدورميداسقام

أذنىيحولوجعلهأبولوأغضبكا،الجائزة،نومنح

حرجاالعملهذاممببوقدحمار.أذنيإلىميداس

يستطعلمأنهإلا.مغطاتينأذنيهعلىيبقيوجعلهلميداس

يجرؤولم.لهعبداكانالذيحلاقهعنأذنيهيخفيأن

الملك،اذنيحقيقةعلىشخصأيإطلاععلىالعبدهذا

بحفرالعبدقامذلك،عنوعوضا.العقابمنخشىلأنه

فينما،العوللهذاونتيجةداخلها.لالحقيقةوهمحه!حفرة

هبتكلمابالحقيقةيهمسأصبحالذيالقصبالتربة

الرب.

)المسابقاتالأوديمبيةالأدعابانظر:.الميدالية

النياشين)صورة(؟جوائز،نوبل،الشاراتالأوديمبية(؟

والأوسمة.والميداليات

)ألتهرموسكو)صورة(،روسياانظر:الأحمر.الميدان

(.المواقع

مساحة،اللعبساحةعديهويطدقاللعبميدان

مخصصةالملاعبأغلب.للعبخصعصتخارجية

فإن،المتحدةالولاياتمثلالبلدانبعضفيلكن،للأطفال

المملكةمثلبلدانفيل!صار.رياضيةمرافقبهاالملاعب

رياضيةمرافقلهاالتيالملاعبمساحاتتسمى،المتحدة

مساحاتعادةيعنيالملاعبومصطلح.اللعبساحات

الملتويةبأراجئواللعبةمزودةالأطفالللعبمخصصة

حديقةفىيلعبونأطفال

عامة.

951اللعبميدان

هذأ.اللعبمعداتمنأخرىوأنواعالتسلقوامياكل

الأخير.النوعهذامنلملاعبفقطيتطرقا،قال

الأجهزةمنانواععلىالمدارسساحاتتحتوي

هيكلتتضمنالأجهزةهذه.الملاعبفيا،وجودة

،المعداتهذهمثل.الأراجيح،المزالق،الرملحفر،الشلق

المدرمميةالراحةفترةخلاللعبهمفيالأطفالفصاعد

المدرسيةالساحاتإلىيشارماغالبا.والمسائيةاك!مباحية

الطفل،تنميةفيالألعابقيمةلمعرفة.المدرسيةبالملاعب

اللعب.ازرش!ر:

هذهإلىبالإضافة.ملاعببهاالمدارسمعظم

المحليةالتجمعاتمنالكثيرفإن،المدرسيةا،لإعب

يلعبواأنللأطفاليمكنحيثعامةبملاعبتحىتحفظ

عادةالمدينةملاعبتكون.المدرسيةالساحاتضطرج

الحدائقلإدارةالمحليةالسلطاتإشراففت

تخطيطمنمهماجانباالملاعبوتشكل.والا!عتجمام

تتضمنبأنللمدنالمحليةالنظمتطلبلذا"ا!دن

مساحاتالجديدةالمنزليةوالاحياءالسكنيةا؟حمعات

والملاعب.ل!حدائق

ورؤساءالمعلمينكباريشرف،البلدانبعضفي

ويكون.الملاعبفىالرياضيةالنشاطاتعلىاللاعب

البدنيةالتربيةفيمؤهلاتالأشخاصهؤلاءمثللدى

الملاعبرؤساءينظمقد.الأوليةالإسعافاتفيو-بىريب

لدىويكون.الأطفاللعبلتنظيمخاصةأنشمطةبرامج

والأنشطةالألعابأنواعبكلإلمامالأكفاءالملاعبساءرؤ

إليها.الأفرادجذبوكيفيةالآخرى

!*34أ!عكا-
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،أبوالفنحالميداني052

وهي.بريطانيةأساسيةبصفةهي.المغامراتملاعب

مثلالبناءموادم!محتلفةأنواعاتحويرياضيةمساحات

الأنابيبمثلالصناعيةالمعداتمخلفاتأوالطوب

للأطفالويمكن.القديمةالالاتأوالتراكتوراتوإطارات

بداخلها،يختبئونأويتسلقونهاأثحياءببناءيقومواأن

.مثيرةمجازفاتتمثلبألعابيقومونعامةوبصفة

!!انالميلاديالعشرينأغرناقبل.تاريخيةنبذة

انتيالمساحاتشيفقطيلعبونالبلدانأغلبفيالأطفال

.الطرقاتفيأو،المفتوحةالساحاتفيبمنازلهمتحيط

نيويوركمدينةمنأمريكيصحفيأنشأأم009عاموقبل

عامة.ملاعبإنشاءأجلمنمنظمةريسجاكوبيدعى

فيأطعبمساحاتإنشاءرةضرروآخرونريسورأى

الأحياءمنغيرهاوفىالنمو،الواسعةالأمريكيةالمدن

المفتوحة.أصساحاتامنقليلبهاالتيالفقيرة

!افيةمساحاتلهأحامةاالمدارمرمنقليلعددكان

المدنمنبوسطرمدينةوح!انتللمدارس!.ملاعبلإنشاء

مأ986اعاوبحلوأ!.أطملاعصمساحاتتركفيالرائدة

أ!لعبترابيةساحة21حواكطبوسطنبمدينةكان

وانتشرت،بوسطنحذوأخرىمدنوحذت.الأطفال

كثيرةأجزاءفيالحبيرةالمدنفيالأطفالملاعببسرعة

العال!ا.من

الرياضية،القاعة،العامةالحديقة،الترويح:أيضاانو

اللعب.

-أ231هـ،506-15)7الفتحأبو،الميداني

أعئالميدانىاأبولختيارب!أحمدبنمحمدأم(.802

جيدالمعرفةحسنكان.مقرئإمام،الواس!إإلقاضى

أصئوصارالكثيرروىمتيقظا.النقلصحيحالأصول

قرا.الافاقمنالعلماطلابقصدهإمسنادا.زمانهأهل

وسمع،الامديعبيداللهبنأحمدعلىبواسطالروايات

.البارععبداللهأبيمنالقراءات

هذهأضادظم.فلورفحكمتإيطاليةأسرةميدثشي

بدءاوفرنسا،إيطاليامنكلتاريخفيحيويبدورالأسرة

الميلادلين،عشرالثامنالقرنحتىعشرالخامسالقرنمن

-مصارفأصحاببوصفهم-الكبيرثراؤهمساعدهموقد

فلورنسا.علىالسيوةفي

عدافيماأم،737عامحتىميدتشيأسرةحكمت

إلىوالفنبالثقافةأفرادهااهتمامأدىوقد.قصيرةفترات

مركزافلورنساأصبحتحتى،للفنونروادايصبحواأن

أبرزمنورفائي!!أنجلومايكلفكاد،عصرهمفيللفنون

رعايتهم.نالواالذينالفنان!ت

منثلاثةتقلدأنبعدروماإلىميدتشيأسرةنفوذامتد

إلىأم513عاممنالعاشرليو:وهمالبالامنصبأبنائها

عامإلىأم523عاممنالسابعوكليمنتام،521عام

72لمدةالبابويةتولىالذيعشرالحاديليوثما.ام534

.م5016عامفقطيوما

ملكتين،أصبحتاميدتشيأسرةمنامرأتانوهناك

يدكاترينالأولى.ميدتشىديباسموتمس!ضاأغر!سا،

الذينالملوكمنثلاثةووالدةأصانياهنريزوجةميدتنت!ى

وفاتهاحمىام955عاممنذأضوافياعلىفرنساح!صموا

تزوجتالتيميدتشيديماريوالثانية.أم98ءعام

ثم،العرلقتولت،أم016عاموفاتهوبعد.الرابعهري

عشر.الثالثلول!ح!ابنهاتولاه

كبيرةفصيلةمنواحدةالميدخذلالةدياية.ا!ج،

لاأنهاعدا،الصغيرةالبعوضةتشبهالصغيرالذبابمن

الذبابةهذهتتميز.نوع2لأ...حوافيمنهاويوحد.تلدع

ذكورهاوتتميز،أطويلةاأخحيفةاوأرحلهاأصحيلةالأجسامها

تظهرماوكثيرا.بالأهدابمكسوةامششعارلقروناجالغةا

الغسق.عندضخمةبأعدادالحشراتهذه

تكونوقد.الصغيرةالدودةالميدجذبابةيرقةتشبه

اليرقاتعلىيطلقوأحياناحمراء.أوبيضاءأوخضراء

وأالأوحالفيوتعيمث!.الدمويةالديداناسماالحمراء

منهاالعديدوتبني.المتحللةالنباتيةالموادأوالماء

.النباتأجزأءأوالطينمنأنابيبهيئةعلىأعشاشمها

الأكبرالحشراتلغذاءرئيسيامصدرااليرقاتوتعد

.وال!سماكحجما

كلمةتضمالتيالذبابفصائلمنأحديداأنوالواقع

هذهبينومن.الميدجذلابةمنليعستالمسمهافيميدج

ولدغةممتلئبجسميتميزالذياللادغالميدجأغصعائلا

منوبالقربوالأنهارالبحيراتمنبالقربو!جد.مؤلمة

علىالرمليةالذبابةاسمالناسبعضويطلق.الشواطئ

الرملية.الذبابةانظر:اللاد!.الميدج

ودحعطفطمحليةحكومةذاتمقاطعة!سثون

أكبرمنوهي.نسمة002133سكانهاعدد،كنت

الأنشطةوأهمأ!دينار.العشبةإنتاجابريطانيافىالمناطق

ولكن،الزراعةهيالمقاطعةهذهفيالاقتصادية

مدينةوتعتبرأيضا.بهامهمةالخفيفةأ!ناعاتا

تجاريمركزوهي،لكنتالإداريالمركزميدستون

ويمر.عام003منأكثرمنذللجعةصناعةوبها،نشط

ميدمشون.عبرميدواينهر

كنت.:أيضاانظر



521ميدلاندزالغربية

يطلقإنجلترا.قلبفىجغرافيإقليمزلاق51

نورثامبتونشاير،ليسترشاير،مقاطعاتعلىعامةالمصطلح

ير،يربيشاود،الغربيةوميدلاندزير،ووريكشا

ير.مشاونوتنجهاير،شاوستافورد

فيحجريفحممنجميأهمميدلاندزتضم

المعروفة،ترينتأونبستوكالمحيطةوالمنطقةستافوردشاير

الفخارصناعةفيكافةالعالممناطقأهمتعدبوتريز.باسم

فيالأسودبالريف!المعروفةالصناعيةالمنطقةتقع.والخزف

فيالرئيسيةالمدينةبرمنجهاموتعدستافوردشاير.جنوبى

كافة.المتحدةالمملكةفيالمدنأكبروثانيةالميدلاندز،

مركزهاإنجدتراوسطفيمنطقةالغرييلأميدلالدر

،كوفنتري:مثلأخرىمدناوتضمبرمنجهاممدينة

وسوليهل.برومويتعقوست،وددليوالسول،ولفرهامبتون

عاميبينالفترةفيإنجليزيةمقاطعةالغربيةميلاندزكانت

القرنمنالسبعينياتبدايةوحتىام849و7491

دولمنالمهاجرينتجذبالغربيةميدلاندزكانتالعشرين

فرصمنتوفرهلما()الكومنولثالبريطانيةالشعوبرأبطة

منعانتالعشرينالقرنمنالثمانينياتفيولكن،العمل

ألاقتصادي.للركودنتيجةمرتفعةبطالةمعدلات

والثقافية.الرياضيةالمؤسساتمنالكثيرالمنطقةفي

والركبيوالكريكتالقدمكرةالرياضيالجانبوليضم

وولفرهامبتونمدينةوفيالماء.علىوالتزلجالخيلو!صباق

وبالمنطقة.الأولمبيةالمواصفاتعلىشيدرياضيملمب

مركزأيضاوهنالك.والمسارحالموسيقىقاعاتمنال!لىيد

.برمنجهاممدينةفىوطنيومعرضللشبابنفنم

ارتفاعهايتراوحهضبةالغربيةميدلاندز.الطبيعيةالبيئة

أكثرتقعالبحر.سطحمستوىفوقم015و06بير،

كلنت.جبالتمتدحيثالغربيالجنوبفيارتفاعاالمضاطق

كم16بعدعلىينبعالذيتيمنهرالأنهارأهم

الصغيرةالبحيراتمنكبيرعدديوجد.برمنجهامبروبي

طعة.لمقاافيا

ينايرفيم4الحرارةدرجاتومتوسط،معتدل.ا!لناخ

نحويبلغالسنويالمومتوسطيوليو.فيم11ولم

ملم.071

للاقتصادالألمماسيالعنصرالصناعةتمثلالاقتصاد.

العالم،ورشةببرمنجهامالمحيطةالمشاعيةالمنطقةوقسمى

الإنتاجويشملفيها.الصناعاتوتنوعلتعددوذلك

،والآلات،السياراتصناعة:برمنجهامفيحناعيالح!

،الحبالوصناعة،الرياضيةوألادوات،السفنوكلستلزمات

الثانية.العالميةالحر!نهايةبعدبرممحهاموسطالمبانىسعددلتميد.الغربيةبميدلاندرفةالمعررالممطقةفىتقعأوروبا،مدركبرياتإحدىبرخهام
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غربديطرقشبكة

حريمليتسحىميدلاسدر

بعضوديهيك،

ملتقىيدعىالأوقات

الطرقويردصأ،إلساعيتى

العاماءيئ!باالمحلية

6(.)م

همامهمت!تلاتزالانقديمشينصناعتينإلىبالإضافةهذا

المجوهراتوصناعة،والعسكريةالرياضيةالبنادقصناعة

الفضية.والأوانيالماسوقطع

صناعةالمزدهرةكوفنتريمدينةفيالصناعةتضم

الديزلومحركاتوالسياراتوالدراجاتالزراعيةالالات

.والمنسوحاتالإأعترونيةوالأجهزةالراديووأجهزة

التيالسياراتلصناعةروفرشركةمقرسوليه!!مدينة

والسولمدينةوتشتهر.الشهيرةلا!دروفرسياراتتنتج

عشرالثالثالقرنمندفيهابدأتالتىالجلودبصناعة

صناعةتضمالتيالحدشةالصناعاتإلىبالإضافةالميلادي

ولعبالاحذيةوصناعةال!ئهربائيةوالأجهزةالملابس

أ!ند!مية.اوالصناعاتالأطفال

مجموعةتضماالتيالأخرىالحضريالمجمعمدنأما

وددليبرومويتشوستهيالمتنوعةالصناعاتمن

وستوربردخ.ووللفرهامبتون

الأراضيوشص،ثانوياقتصاديض.الزراعة

المحاصيلوتضم.المدنبينصغيرةمساحاتفيالزراعية

ذهـدىكماوالقفماوالبطاطسوالشوفانالشعيرالزراعية

ومشتقاتها.للألبانالأبقار

أعإتامنجيدةشبكةالصناعيال!قليمتخدم.النقل

أهمبرمنجهامومدينة.الحديديةالسككوخطوطالسريعة

وبهاالسريعةالطرقعلىخاصةأجريةاالنقللحرح!ةمركز

وخارجية.داخليةمنتظمةرحلاتمنهتنطلقدوليمطر

فىصغيرومطارولفرهامبتونفيدوليمطارأيضاهنالك

.كوفنتري

تابعةإذاعةمحطةبرمنجهامفيتوجد.الاتصالات

توجدكما.تجاريةأخرىومحطةنيةاشبريصاأالإذاعةلهيئة

وكوفنتري.ولفرهامبتونمنكلفيتجاريةإذاعةمحطات

البريطانيةالإذاعةتاللهيئةتلفازيا!شديوبرمنجهامفي

مستقل.وأخر

تصدركما.يوميتانصحيفتانبرمنجهامفيتصدر

كوفنتريمنكلفيواحدةيوميةصحيفة

صحفاالأخرىالرئيسيةالمدنك!تصدر.وولفرهامبتون

أسبوعية.

معظمهافيالغربيةميدلاندزكانت.تاريخيةنبذة

عثرالتارلققبلماإنسانتفاداهاالتيأردنعابةمنحزءا

وقد.برمنجهاممدينةفيرومانيةقلعةعلىالأثاراعلماء

المدنرابعةوأصبحتكوفنتريمدينةالسكسونأنشأ

بدأ.أ!موفالصناعةومركزاام377عامأهميةالإنجليزية

البخارمحركاتإنتاجبرمنجهاممنبالقربسوهومصنع

فيالتصنيعانطلاقنقطةالمصنعهذاويعتبر.أم762عام

المدينة.
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بيرنإدواردالسيرالفنانأخربيةاميدلاندزمشاهيرمن

فيولدااللذانجالتونفرانسيسالسيروالعالمجونز

.جيروم.كجيروموالروائي.برمنجهام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كوفنتريديرليبرمصحهام

سوليهل.كجيروم،حيروم

بشمالكديفلاندفيمحلىحكممنطقةميلىلزيورو

كانت.نسمة0072141سكانهاعدديبلغإنجلترا.شرق

الفحموتصديرإنتاجفيالمهمةالمناطقمنسبقفيما

لتلقيمهمامركزاصارتثموالفولاذ،والحديدالحجري

البضائعنقلأرصفتهاعلىيجري.الشمالبحرضفط

الأدنىالشرقينوخاصة،العالمأنحاءشتىإلىالمتجهة

منمحلياتعدينهيتمالذيالبوتاسويعد.والأوسط

علىالأخرىالصناعاتوتشتمل.المهمةصادراتها

الكهربائيةوالسلعوالثيابالكيميائيةالموادوإنتاجالأجهزة

شمهيراجسراميدلزبورووتضم.والنفطالتعدينومعدات

للألعابومدرجاللجولفملعباتضمكماتيس،نهر!عبر

الرياضية.

جوزيفيدعلىأم083عامفيميدلزبوروتأسست

هكتار002مساحتهاالبايغمزرعتهمنجعلالذيليز،

المدينة.فيشيدتالتيالمبانيلأوائلسوقعا

الإنجليزيةالمقاطعاتإحدىكانتميدلمحسيى

فيإداريةمنطقةبصفتهاإلغاؤهاتم.السكانكثيفة،الصغيرة

تشكلكانتالتيالمناطقمعظمالانتحولت.ام639

وهارينجي،إينفيلد،،إيلنج،برنت،بارنيت:إلىميدلسيكس

المتمتعةلندنمدنوهيوهونسلو،،وهيلينجدونهارو،،

منجزءامنهاصغيرةمنطقةوأصبحت.ذاتيلحكم

.سريإلىأخرىمنطقةانضمتحينفيهيرتفوردشاير،

فيدوثيانإقديمفيمحديحكممنطقةمددلوثيان

أصغروهي.نسمة!6977!سكانهاعدديبلغأسكتلندا.

القديمة،الأسكتلنديةميدلوثيانمقاطعةمنكبيرحدإلى

محليةمراكزالمنطقةتضم.امء79عامفيإلغاؤهاتماكتى

ميدلوثياناشتهرت.وبينيكويك،بونيريج،دولكيث:مثل

الانوتعد،الورقوصناعةالحجريالفحمبتعدينيومذات

فيهابما،الحديثةالصناعاتمنواسعةلمجموعةمركرأ

.الكريستالزجاجوإنتاجالإلكترونياتصناعة

الحديثةميدلوثيانمقاطعةتضمهاالتيالمنطقةتضم

دولكيثدأربينهاومن،بالزيارةالجديرةالمناطقمنعددا

الريفية.فوجريوحديقةباكلو.دوقيمتلكهاالتي

بعدعلىميدوايجزبرةتقع.!جريرة،ميدواي

منتتألف.الهادئالمحيطفيهونولولوشمالكم0،10.2

قطرهاالمرجانيةالشعابمنحلقةفىتقعانبر%يرتين

إلىسواحلهاوتمتد2.كم5الجزيرةمساحةتبلغأك!ا..

نسمة.074حوأليميدوأيسكانيبلغ.كم03مىمافة

وضمتها،م9851فيالجزيرةالمتحدةالولاياتاعتشفت

بهاالأمريكيةالشركاتشيدت.أم867فيإلي!ا

،أم359فيومطاراام،309فىإذاعيبثهـحطات

الأمريكي.الأسطولللإدارةالجزيرةوقخفيع

البحريةالمعاركأهممنواحدةميدوايمعركةكانت

منالفترةففيام(459-1)939الثانيةالعالميةالحربفيا

الطائراتهاجمت،أم429يونيومنالسادسإلىالرالغ

الطائرأتحاملاتوضربتالبر،منالمنطقةالأ!ريكية

أرلغوأغرقتالجزر،منيقتربكانيابانياأسطولآ

المدمرةالمتحدةالولاياتفقدتكماثقيلا،وطراداافاتطؤ

.الهجومذلكفىيوركتاونالطائراتوحاملة،ا!انها

على،أمريكيبحرينصرأولميدوايمعركةوتعد

القوةالنصرهذاشلوقد.الثانيةالعالميةالحربفياليابان

للاستيلاءاليابانمحاولاتعلىوقضى،اليابانيةالبحرية

الجويةالضرباتمنهاتنطلققاعدةواتخاذهاميدوايعل!!

هذهأنالعسكريينالخبراءمنكثيرويعتقد.هاوايعلم!

.الهادئالمحيطحملةفيالتحولنقطةشكلتالصرركة،

الثانية.العالميةالحرب:أيضاانظر

الحرب؟()حدوللبحريةا:نظرا.صركة،ميدواي

.جزيرة،ميدوايالتيار(بم)تحولالثانيةالعاالمية

الهلامي،السمكبمالجرجوناتان!:.ال!يدوسا

.فرساوسبمالمجنحال!رس

تزعمالتىالإغريقيةالألمماطيرفيكولخيسأميرةملديا

البطلبمساعدةقامت.سحريةقوىتمتلككانتأنه،

صوفوهو،الذهبيالصوفعلىالحصولعلىجبحسون

الطائر.للكبششهيرذصي

نأويحكىكولخيس،ملكاتيس،ابنةميدياكانت

تنينيحرسهاشجرةفرععلىمعلقةكانت،الذهبيةالفروة

إلىحضرعندما،جيسونميدياأحبتأبدا.!ناملا

الفروةعلىليحصل،الأرجنتومسيونورفاقههوكولخيس

منجيسونيتمكنحتى،التنينبسحرفقامتالذد!بية،

الذهبية.الفروةعلىأ!!سول

إلىجيسونمعأبسيروتسوشقيقهاهيميدياأبحرت

قتلتيستعيدهما،أنآتيسالملكحاولوعندما.أر-خنتوس



ميديا52!ا

فتوقفالبحر،فيوألقتهإربا،وقطهعتهأبسيروتسميديا

.جيسونمعميدياوهربت،ابنهليجفأشلاءالملك

رأسمسقطلوأعوسمدينةإلىالحملةاتجهص

الديبلياسالملكضدميدياتآمرتوهناك،جيسون

بناتوأخبرت.جيسونوالدمنلولكوسعرش!اغتصب

إلىالملكبهاتعيدأنيمكن،سحريةقوىتملكأنهاالملك

بطريقةسحرهامكوناتثبترميدياأنورغم.شبابه

تجريببناتهمحاولةأثساءماتالملكأنإلا،صحيحة

فىوأقاماأسفرار،اعلىوميدياجيسونواجبر.فيهالسحر

كورنث.مدينة

ال!!اتبمآسيفيأجطوليةاالشخصيةهىوميديا

أمماتباتناولوقد،يوربيدسالقديمالإغريقيالمسرحي

أيضاتناوأ!اكما،الأسطورةتلكمحينكاالرومانيالمسرحي

ميدسه،باسحم،أم635عامكورنيبييرالفرنسيالكاتب

،أم469عامجيفرزرودنسونالأمريكيالشاعروكذلك

ميديا.باسعم

بشمافيال!نيعرفتمحيماكانت،قديمةدولة!يا

أحسادساأمخرناإبانكبيرةأصوريةلإمبرامركزاكانت.إيران

عاممنذالبدويةالميديينأسقبائلالأصلىاوالوطنالميلاد،قبل

.الجنوبناحيةحثيثاانتشرتثم.م،ق009

ميدياموقع

عامإلىترجعاكتىالاثار،لعضالتاريخعلماءاكتشف

الاشوريونقامعندماميديا،تاريختحكي،.مق836

بدايةهذهوكانت،أثأضااشالمانصرالملكبقيادةبغزوها

تحتقوتهماذروةالميديونبلغوقدلميديا.عديدةغزوات

حتى625عاممنالحكمتولىالذي،!مياركساريسقيادة

إمبراطوريةوكونالآشوريينعلىوانتصر،.مق585عام

وإيرانوأفغانستانتركياالانتشولالتيالمناطقمنواسعة

هزم،ميديملكاخروهوآستياجزابنهأما،وباكستان

عامحواليالكبيرقورلقفارسإمبراطوريدعلى

إلىالميديةالأراضيبضمقورلققاموقد،.مق5ء.

فارسية.مقاطعةوجعلها،الفارسيةالإمبراطورية

-ا?4أهـ،61920-4)الحسنيعمادمير

خطاط،السيفيالحسنيإبراهيمبنالملكعمادأم(.561

تبريز.بعدالصفويينعاصمةقزوينفيولدمتفرد،إيرالي

التعليقنسخالفارسيالخطإليهوصلماقمةخطهيعتبر

حسينمحمدالملاعنتبريزفيأخذهقدكانالذي

ذروةإلىبهوصلحتىوجودهطورهث!ا،فيهفبرعالتبريزي

تميزت.الأخرىأصلخطوطإتقانهإلىبالإضافة،الفنهذا

وانسجاموبرشاقتهاوتفاصيلهاعلاقاتهابجمالطريقته

حروفها.

ثموغيرها،والشاموخراسانوهراةالهندإلىارتحل

الصفويينعاصمةأصفهالىفيام995عاماستقر

عندرفيعةبمكانةوحظي،شهرتهذاعتحيث،الجديدة

بلاطه.إلىفضمهالكبيرعباسالشاه

الشعر،وقرضالأدبأحبتقيا،جليلافاضلاكان

منكثيرعليهفتتلمذأحد،علىبعلمهيبخلولم

وابنجوهرشادوابنته،إبراهيمميرابنه:منهمالخطهاطين

الذيترابأبووخلفهمحمد،الدينونورعبدالرشيدأخته

نقلالذيعبديدرويشإلىبالإضافة،أبرزهمكان

.إسطنبولإلىطريقته

والق!والمرقعاتالخطوطاتمنكبيراعدداترك

الخطية.أطوحاتاو

الشاهعندحسادهبهاقاموشاياتإثرأصفهادفيقتل

الإمبراطورأنويحكى.بكجاممقصهمودشيودفن

أنهم"لو:وقالبقتلهعلمعندماب!صجهانكيرالمغولي

ذهبا".وزنهلأعطتهمحيا،العمادأعطونى

مناكتشفماأوائلمنكانأحمر،عملاقنج!اهيرا

لاحظ،أمء69عاموفي.السطوعالمتنوعةالنجوم

بينالنجمذلكتراوحفابريسيمه!،ديفيدالألمانيالفلكي

التراوحهذاوبسببالشهور.منعددخلالوالتألقأضعتما

وهيميرا،اسمالفلكيونعليهأطلق،السطوعدرجةفي

ميرأسطوعقوةتبلغ.العجيبتعنيلاتينيةأصلهافيصلمة

تعتمه.درجاتأقصىضعفمائةتألقهدرجاتأقصىشى

إذاولكن.تقريباالشمسكتلةنفسميراكتلةوتبلغ

فإنالشمص!،مركزموقعنفعم!فيكانمركزهأنافترضنا

072حواليميراويبعد.المريخمدارماوراءإلىسيمتدميرا

الأرضية.الكرةعنضوئيةسمة

سياسىام(.197-)9174ديالكونتميرابو،

المستميتبدفاعهاشتهرثوريوزعيم،وخطيب،فرنسي

الشعب.حقوقعن

خاصةحياةوعاش!.الديونفيدوماغارقاميرالوكان

زعماءأحدجعلتهالفذةالخطابيةقدراتهأنإلا،ماجنة

الملكي.البلاطأعداءألدمنصاروقدفرنسا.

لصلاآلخت!هـ3!ح!حض*آسيا2!/كو/-

.+لصعاسبا

الم!هطالاسص!حر!، ليسدإمبراطورله

الساالقرن

إفربعياجريرةقيممد

ميلك!تا؟!ولالمعرورحصح!سحمعيثيالهند
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ميرابوحاول،الفرنسيةالثورةمنالأولىالأسابيعبعد

فقد.مإلحكومةيعملوأن،الملكلخدمةقدراتهيسخرأن

الوطنيةوللجمعيةللملكحاجةفىفرنسابأنيؤمنكان

فيالتيلتلككاثلةدستوريةملكيةتحقيقوإلىكليهما،

فيه.يرتابونوالثوارالملكجعلذلكأنغيرإنجلترا.

جابرييل-أونورياسموحمل،بينونفىميرابوولد

عامباريسفيالعسكريةبالمدرسةالتحق.ريكتيفيكتور

سلاحفيضابطاأصبحالعامنفسوفيأم.767

بشرطسراحهوأطلق.السلوكلسوءسجنأنهإلا،الفرسان

علىفوافق،أم976عامالكورسيكيةالحملةإلىينفممأن

الخدمةتركأنهإلا،نقيبرتبةإلىترقىماوسرعان.ذلك

المترتبةبالديونوفائهلعدمأخرىمرةوحبص.أم771عام

أم078حتىأم777منالفترةوفي.أم774عامعليه

فيوأقام.سراحهإطلاقفورفرنساوغادر،ثالثةمرةسجن

فرنساإلىعادذاكوإذ،م1788عامحتىوإنجلتراهولندا

،الطبقاتمجلسفيإيكسليمثلأم097عاموانتخب

الثالثة،الطبقةعننائباانتخابهوكان.الفرنسيالبرلمانأي

الشعب.عامةأي

بتركالثالثةالطبقةنوابالملكياورأمربقليلذلكبعد

وصاحميرابوفنهض،بفرسايالجمعيةفىأماكنهبم

بإرادةهناإلىأتينابأنناسيدكواخبراذهبمتوعدا:

النتيجةوكانت.الرماحأسنةعلىإلانتزحزحولن،الشعب

الجمعية.فيالثالثةالطقةنواببقاء

الذي،اليعاقبةناديرئاسةأم978عامميرابوتولى

السياسيينالزعماءمنقويةمجموعةيشكلكان

اليعاقبة.انظر:.الفرنسيين

وهو،الوطنيةالجمعيةرئاسةأم197عامميرابووتولى

حياتهأنبيد،كثيرةمنافعتحقيقمنسيمكنهكانمنصب

أشمهر،ثلاثةبعدوتوفي.صحتهانهيارإلىأدتالماجنة

الملكية.انهيارالقبرإلىمعىأحمل:التاليةالكلماتناطقا

شخصيةمدكيةتحويلالغربيينعنديوصدلأالميرات

هيالعينيةوالوصايا.وصيةلشروططبقالاخرشخصمن

وأالمجوهراتمثلبمالملكيةمنمحددةأشياءمنهدايا

مبالغعادةفهى،العامةالوصيةأما.الملابسأوالكتب

التركةمنيتبقىماكلف!الوصيةمتبقياتوأما.مالية

فمثلا.العامةوالوصاياالعينيةالوصايامنكلتوزيعبعد

فيوينص،وخدمهأصدقائهبتوريثوصيةرجليترك

وابنه.زوجتهعلىممتلكاتهمنيتبقىماتقسيمعلىالوصية

تسديدأولآيجب،بوصيةميراثأيتوزيعقبل

ثم،العينيةالوصاياتوزيعيتمذلكبعد،المتوفىديونجميع

تستنفدوأحياناشبقىماالورثةويتقاسم،العامةالوصايا

يجدولا،الديونتسديدفيالمتوفىالشخصىشلكات

شيئا.الوصيةفيأسماؤهمالمحددةا!ررثة

يملك،ماببعضيوصيأنللإنسانالإسلامفييجوز

لهحددهبمااكتفاءله،يوصىفلا،الوارثاما،ورثتهلزير

رواه(.لوارثالاوعميةعلإيإيد:الرسولقالوقد،الثرع

الملواريث.انظر:.صحيحياسادوالترمديداودأبم

)الضرائبالضرائبجبايةانظر:صريبة.الميرات،

خرى(.الا

فيبهيقصدتعبيرالمخصصالعمارياميراىا

إلىوليسمعينوريثإلىتنتقلالتيالتركة،البلدانب!ض

وأ،المباشرونالورثةفقطالتركةيرثوربما.الورثةبرحيع

النساء.الورثةأوالرجالالورثةمنخاصة!جموعة

علىالحقوقوتقسيموإعطاءالتوريثأموروتمسمى

الشريعةفيالفرائضعلمأوالمواريثعلم21!سحابها

والأنصبةوالحقوقالتوريثكيفيةيبينعلموهو.سلامية1الإ

وحالاتالاستحقاقوحالاتالمستحقغيرمنوالمستحق

المواريث.انظر:.دقيقحسابينظاموفقذلكوكل.المنع

العمار.:أيضاانظر

م(.6181-0571)ديفرانسيسكو،ميراندا

والفرنسيةالأمريكيةالثوراتفياشترك،فنزويليثاءر

أستقلالباعلانبادرمنأولوكان.الأمريكية-والأممبانية

استسلمفنزويلا.انظر:.ام181عامأسبانياعنفنزويلا

وأتباعبوليفار،سيمونوقام.بقواتهللملكيينهـيراندا

بوليفار،انظر:.للأسبانيينبتسليمه،آخرونهـ،بقون

فيولدقدوكان.أسبانيةزنزانةفيميرانداتوفي.سيمون

.راكاسكا

راهبام(.689-191)5توماس،!طرئون

فيشعبيةالروحيينالكتابأكثركان.كاثوليكىيكيأمر

الجبلالذاتيةسيرتهبكتابشهرتهميرتوناكتعسب.!كره

ميرتونشبابفترةالكتابويصف.السبعالطبقاتذو

عامللكاثوليكيةيتحولجعلتهالتيوالتجربةالىفمطربة

الطائفةفىدخولهأيضاالكتابويتناول.أم8"29

بولايةالاديرةأحدفيالصارمةالقيودذاتافيدكتية

حياةيحيون،الطائفةهذهوأعضاء.الأمريكيةكهشاكي

.متشددةتفتمف

وأبأمريكيةلأمبفرنسابرادسفىميرتونولد

شمهادتيعلىحصلوإنجلترا.فرنسافيونشأ.نيوزيلندي

فيكولومبياجامعةمنوالماجستيرابىكالوريوس

.يوركنيو



كينجروبرت،ميرتون526

منهاكثيركتابا،أربعينعلىيزيدماميرتونالف!

أفضل.شخصيتجانسأجلمنالمستمركفاحهيسجل

مؤلفاتهوأكتر.أصشرقيةاالدياناتعنبتومعأيضاوكتب

الجديدالتأملبذورأم(بم)539جوناسعلامةشهرة

الإيمانأم(،)669مذنبمتفرجحدسم(،6191)

م(.691)8والعنف

وتقاعدكاثوليكجا.كاهناأم466عامميرتونأصب!!

فىكهربائيةبصدمةوتوفي.صومعةشيوأقامأم659عام

.بانكوكأضايلانديةاالعاصمة

أصماعا(.-أم019)كينجروبرت،ميرتون

النظريةبينلجمعهمشهوراأصبر!أمريكياجتماع

الإحصائي.الكمىوالبحثالاجتماعية

القرنفىإنجلترافىوالمجتمعوالتقنيةالعلمكتابهفيو

الثقافيةالقوىناقش،م3891عامأصادراعشرالسابع

العلماتطويرفىأسهمتأضباوالاحتماعيةوالاقتصادية

منالعديدأنإلىيخلصامتنتاخإلىتوصلوقد.الحديث

الإنجليز،المتطهرونفيهمبر،المصلح!تالبروتستانت

حيتالحديثالعلماإيجادفيمباشرعيربشك!!ساعدوا

الصبيعة.ادراسةعلىالناسشجعوا

الاجتماعىوالبناءالاجتماعيةالنظريةكتابهوفي

الأفراداتدفعاكتيالأسبابشيبحثأم،!94عامالصمادر

وأوضح.طبيعيةغيرمجتمعهمايعتبرهادطرقل!تصرف

ووفقاأضمرد.واالتوافةىبينتتراوحللسلوكأنماطخمسة

هذهيتقب!!الذيهوالمتوافقالشخصفإنلميرتون

تغييريحاولفإنهأطتمرديعمدالذيالشخصأما.الأهداف

تلكلتحقيقجديدةوبطرقجديدةبأهدافالمجتمع

.لأهدافا

.الاجتماععلمبحقليعرفألامؤسساميرتونيعد

ناخلالهامنيمكنالتيأ!سائلاعلىالعلمهذاويركز

علىالمجتمعوقيم،الاجتماعيةوالمنظماتالحماعاتتؤثر

العلم.تطور

المتحدةبالولاياتفيلادلفيامدينةفيميرتونؤلد

ونال.أم319عامتمبلجامعةفيوتخرجالأمري!سة

والتحق.أم369عامهارفاردجامعةمنالدكتوراهدرجة

وأصبحأم،419عامكولومبياجامعةفيالتدريعم!بهيئة

.أم479عامالجامعةفيأستاذا

منطقةوسط،تافنهرعلىتقعمدينةتيلىورميرئر

ذات!قاطعةأيضاوهيويلز.مقاطعةفيجالأمورجان

جنوبيفيالفحممناجماحافةعندتقع،محليةح!صمة

نسمة.003.95سكانهاعدديباويلز.

مثل:،الخفيفةالصناعاتبعضالمدينةفيتوجد

تطورتوعندما.الكهربائيةوالالات،الهندسيةالأدوات

وأوائلعشرالتاسعالقرنأواخر،المنطقةشيالصعاعات

المركزتيدفلميرثرمدينةأصبحت،العشرينأغرنا

هذهأنغيرويلز.مقاطعةفيأهميةالأكثرالصناعي

معاملبعضأنشئتعندماالتدهورشأخذتالأهميةا

الساحل.منأ!قربباالجديدةالحديد

.جلامورجان:أيضاانظر

اجتماععالمأم(.879)8918جونار،ميردال

العالميةللمشاكلالمتقنةبدراساتهاشتهرسويديواقتصاد

الزنجيةالمشكلة:الأمريكيةالمعفلةكتابهويعتجر.أممبرىا

عنمهمةدراسةأم(14)4الحديثةوالديمقراطية

دراساتأنكما.المتحدةالولاياتفيالعرقيةالعلاقات

الأملدىوالاجتماعيالاقتصاديالنموعنميردال

الآسيوية:الدراماكتابهيكتبأنإلىقادتهالمتحلفة

هذاويحاولأم(.)689الأمفقرأسباباستقصاء

فيجداكثيرةشمعوبفقرأسبابيوضحأنالكتاب

أجلمنفعلهيمكنشيءأيهناكوهلآسيا،جنوبي

ذأ!.

مأ749عامللاقتصادنوبلبجائزةميردالفار

النمسا.منهايكفونشريدريكمعمشاركة

منبالقربجستافس،فيميردالجوناركارلولد

دكتوراهودرجةالقانونشهادةونالبالسويد.فيكنساند

لمشوكهلم.جامعةمنالاقتصادفيالقوانين

مخترع.(م9381-4571)وليم،وكميرد

المحركعلىمهمةتحسيناتعدةأدخلأس!سلندي،

الفحممنالغازاستخراجطريقةواكتشف!،البخاري

بهوا!شعان.الحديديالإسمنتاخترعكماالحجري

محركاتلتركيبواطوجيمسبولتونماثيومنكل

،بولتونانظر:.كورنيشمناجمفيلهماالخاصةالضخ

نموذجاميردوكبنىأم785في.جيمسواط،ماثيو،

ردروثفيكوخهوأضاء،البخاريةللعربةناجحا

إلىالغازيالضوءأدخلأم208عاموفيبالغاز.

الغازتيارأناكتشفوقد.فيهيعملكانالذيالمسبك

تم.رقيقةنفثاتإلىتقسيمهعندأقوىضوءأيعطي

،ميردوكعملعنمستقلابالغازالشوارعإضاءةتطوير

نأويعتقدأفكارها.بسرقةشركاتعدةواتهمته

الشمسحركةعلىالمبنىالتروسنظامابتحرميردوك

ا!كذراعمندائريةحركةعلىللحصولوالكواكب

.البخاري



527عليالسيد،الميرغني

محركتطويرمنالعلماءالاختراعهذامكنوقد

بمنطقةأوتشينليكفيميردوكولد.العجلاتيديربخاري

أسكتلندا.فيسترأثكلايد

إنجلترا،غربيشمالفيميرسينهريقعدهر.،ميرسي

هذاينبع.العالمفيالتجاريةالمائيةالطرقأهممنوهو

إلىالغربيالجنوبإلىويجريبناينتلالمنالنهر

طول.ليفربولقربالأيرلنديالبحرفيويصب،رنكورن

عريض.مصبولهكمأ..حوأليميرسينهر

ضفتيطولعلىوالأحواضالأرصفةمنمنظومةتمتد

السككنفقويربطوبيركنهد.ليفربولتخدم،المصب

تمكما.الصناعيينالمركزينبنالنهرتحتيمرالذيالحديدية

.م3491عامالسريعالمرورلحركةالماءتخطنفقحفر

وتربطبريطانيا.فيالمواشيأسواقكبرىبيركنهدوأصبحت

.الكبرىمان!ثسشرانظر:بالنهر.مانشسشرمدينةمانشسترقناة

تطإتجرا.غربيشمالفيتقعمنطقةميرسيسالد

.أم869و7491عامىبينالفترةفيحضريةمقاطعة

علىليفربولمدينةشهرةتفوق.ميرسينهرعلىلمع!يت

بيركنهد،مثل:أخرىمهمةمدناهناكلكن،المنطقةكل

بور.وساوث،هيلينوسانت

وفوق،ميرسينهرمصبجانبيعلىالمنطقةتمتد

ساحليفمريطإلىبالإضافة،ورالجزيرةشبهمنأجزاء

ضيق.

عددويقدر2،كم065ميرمميسايدمساحةتبلغ

نسمة.0/08.3761بحواليسكانها

تمثلنهريةأوديةأربعةميرسيسايدفيتوجد.السطح

وفيندر،،ميرسيأنهار:فيهاوتجريمتوازيةمنخفضات

تلكأوديةبينتفصلالتيوالمناطق.ود!ونوأولت،ودي

مستوىفوقم75و06بينارتفاعهايترواحالأنهار،

وعمقه،المقاطعةأنهارأهمميرسينهرويعتبرالبحر.ممطح

.الكبيرةالسفنلمروريكفي

يتراوحإنجلترا.لغربيبالنسبةجافميرسيسايدمناخ

تترأوحبينماملم75و.065بينللأمطارالسنويالمعدل

!م.91و2بينللحرارةالشهريةالمتومعطات

كبيرزرأعينشاطميرسيسايدفييوجدلا.الاقتصاد

الزراعيالإنتاجويقتصر.الزراعيةالأراضيقلةبسبب

.الألبانومنتجاتالخضراواتعلىرئيسيبشكل

،المستوردةالأوليةبالموأدالصناعىالنشاطارتبط

صناعاتتوجدكذلك.ا!اناتوعلفاك!تولإنتاج

كما،والسياراتوالزجاجوالصابونللحلوياتخفيفة

الفحم.مناجمبعضيوجد

طريقعنالبريطانيةالمدنمنبعددميرسيسايدترتبط

السريعة.الطرقمنوعددالحديديةللسكككهربائى:خط

ميرسي،نهرتحتتمرعميقةأنفاقثلاثةفيهاتوجداشذلك

مانشستر.بمدينةتصلهاعميقةمائيةقناةتخترقها)حما

،الميلاديعشرالثالثالقرنبدأيةفي.تاريخيةنبذة

وخلال.ميرسىنهرضفافعلىصغيرةقرىهناكأشانت

.والملكيونالبرلمانيونعليهاتعاقب،الأهليةا-لمرب

القرنخلالالشماليةوأمريكاأيرلندامعتجارتهاوتوسعت

الرقيق.تجارةفيتولمئنشاطهاكما،الميلاديعشرا!شامن

عشرالتاسعالقرنخلالسكانهاونموتوسعهااورصتمر

وتأثرت.الأيرلنديينالمهاجرينمنكبيرعددفيهاواستقر

(أم459أ-)939الثانيةالعالميةبالحربكثيرا!رسيسايد

الأطلسيللمحيطالعابرةالسفنلتجمعمركزاكانتف!سد

الألمانية.القاذفاتلهجوممراراعرضهاعروا

مثل:بريطانيا،مشاهيرمنعددميرسيسايدفيولد

وآرثربريطانيا،لوزراءرئيساكانالذيجلادستونو)يم

الخنافص!فرقةأعضاءوكذلك،المعروفالشاعر،يلإف

ئية.لاشاا

.لورا،ستونجلاد:يضاأنظرا

هـ،أ838-921)8عليلسيدا،!ميرغنيا

عثمانمحمدالسيدبنعليالسيدأم(.0188-969

الختم،عثمانمحمدالسيدبنالحسنالسيدبنالآأقرب

مساويبجزيرةولد.بالسودانالختميةطائفةزعيمكاان

إلىوالدهمعانتقلثم،السودانبشمالى،مرويصهـكز

إلىوالدهاضطروحينما.السودانشرقيفيكسلامد(ينة

عمهعندتركه،المهديةالثورةعهدفيمصرإلىالهـجرة

فيوبقيبأبيهالابنلحقثم،سواكنفيالحسنالسرتا-،

الدينية.علومهتلقىحيث!!ر

أسرمنعريقةأصرةمنالميرغنيعليالسيدينحدر

صوفياعالما،أجدادهأحدكانالحجاز.منطقةفيالأشراف

فرائضبينها:منالمؤلفاتمنالعديدإليهنسبتمشمهورا

ايرسلاموواجباتالدين

الفروعبمالمؤمنينل!،مة

الاثنىالأئمةفيا؟وهرية

فىالوجيزالمعجم؟كأترية

العزيز،النبيأصباديث

.أخرىكتبإلىضافةبالإ

محمدجدهكانكما

ورعاصوفياعالماث!ان

الطريقةنشرعلى!!ل

الميرغنىعلىالسيدصوفيةطريقةوهىاطشمية
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منأحربيةواوالشرقيةالشماليةالأجزاءفيأتباعوله

لعضوأسهالتفاسيرتاخكتابصاحبوهو.السودان

والتوحيد.اللغةفيالرصعائل

أضررةاهزيمةلعدمصرمنالسودانإلىعليالسيدرحع

طائفةأركانتوطيدفىوأخذالإنجليز،يدعلىالمهدية

والشرقية.الشماليةالسودانأطراففيمعيماولاالختمية

الاتحاديالتيارعليالسيدآرر،السودانيةالأحزابقياموبعد

أضيلاواديبوحدةتناديانتيالأحزابيضمكانالذي

وتختارموقفهاتغيرأنقبلبآخرأوبشكل(واس!ودان)مصر

دورايؤديعليالسيدوظل.للسودانالكاملالاستقلال

أ!ائفةزعيمالوصفهأحسودانيةاالسياسيةالحياةشيمهما

.عثمانمحمدابنهوخلفه،توفيأنإلىالختمية

السياسيةالأحزاببمتاريخ،السودان:أيضاانظر

لعربية.ا

منيقربماتضم.الوسطىآسيافيتقعواحةمير!

.تركمانستانمنالشاسعةاشمليةالهضبةمن2كم00057

على،السنينلمئاتوصخاعياحيويامركزاميرفظ!ت

وقد.الأرضامنواسعةمنطهقةوسصأوقوعهامنالرغ!ا

وتعد.البشريالجنسمهداسمالقدماءالفرسعليهاأطلق

هناكالمنتجاتأه!ومن.أ!احةافطالرئيسيةالحرفةالزراعة

أما.الانأطلالالقديمةميرفومدينة.والصوفالقطن

عربيكم03بعدعلىفتقعماريالحديثةللمدينةبالنسبة

.أم881عامالروسأسسهاوقد،القديمالموقع

.(أم-،779أهـ-)793أحمدالسيدميرفت

!دمسابقتيفيتفوقت،مصريةمعوقةقوىألعاببطلة

دورةفيرياضيتينميداليت!تأحرزت.القرصوقذفالجلة

فيأم699عامأطمعوقينالعاشرةالأوليمبيةشبهالألعاب

الأولبالمركزلفوزهاذهبيةإحداهما:بأمريكا،أتلانتامدينة

،م83.7مسافةسجلتحيث،الجلةدفعمسابقةفي

قذفمسابقةفيالثانيبالمركزلفوزهافضية:والثانية

كانتوقد.م.2924مسافةسج!تحيث،القرص

فيمشاركاتهاأولىهىأ!دورةاهذهفيميرفتمشاركة

ميداليتينأيضاأحررتأنلهاوسبق.أوليمبيةألعابدورات

فضية:العرليةالإفريقيةالدورةفيأم599عامرياضيتين

وبرونزية،القرصقذفمسالقةفىالثاني!زبالمرلفوزها

الحلة.دفعمسابقةشيالثالثبالمركزلفوزها

ومارستمصرفيالإسكندريةمدينةفيميرفتولدت

حققتوقد،الصغيرةالنواديبأحدمدينتهافىالرياضة

للمعوقين.القوىألعابرياضةفيمشهودةعالميةانتصارات

للمعوقين.الأوليمبيةشبهالألعابأيضا:انظر

لأ!ىجطلا

بر7*كا!?-ءكا!!ء4؟ئن*ء؟!4زر!ى!33-!"دص?؟ء-03!-3

كأ،!خس!ص،3-!+*كاكاكاءعع--3*ء!كاد!*!*كهـتر!بز*3

سأيرءأ؟!!كاكازرءسض*!ضء؟يم-علخ!ء!خء.بنمم!؟!3!نر*برعكانزص،*زر3لم---فييير؟-سبر-ىلاعض..كا

ء"تن!كأ!بركلء.?س!!-ءكا!يرير/يض3؟كاء+فى-؟-ص-د..-4..ءء.صص.-.--

التياطهيوراعنللبحتمشصمةماتق!ا!الليركاتحيوانات

إفريقيا.غربميالححورساكمةالحيوالاتهدهتعيشتهاحمها.

إفريقيحيوانالميركاتحيوان.حيوانالميركات،

وجنوبأنجولاغربيجنوببينالجحورفيلعيشصغير

فى،السركاتأيضايسمىالذيالميركاتويوجدإفريقيا.

.ومتحجرةصلبةالأرضحيثالجافةالمكشوفةالمناطق

ذلكفىبماسم،05الكبيرالميركاتطولويبلغ

حواليويزن،سم02حواليطولهيبلغالذيذيله

لهماأماميتانقدمانوللميركاتواحد.كيلوجرام

.ممتلئتانقصعيرتانخلفيتانوساقان،مقوسةق!ريةأبمخا

ومعظم.الطرفمحددوأنفمستديرعريضرأسواسه

علىداكنةخطوطمعومفضضةاللونبنيةالميركاتات

الظهر.طول

تضمالأرضتحتمستعمراتفيالميركاتويعيع!

ومداخل.أنفاقعدةولجحورها.فردا03علىيزيدمالا

منتصبةوتقف.فقطالنهارأثناءجحورهاالميركاتوتترك

كما.نالأبأغلبفيللشمسوبطونهاصدرهاعارضة

تصطادها.التيالكبيرةالطيورعنلحثامنتصجةتقصأنها

والجنادب.والخنافسوالحشراتالعخاكبتأكلهماوأكثر

وسياسيةممثلةأم(.499أ-)259مليئا،ميركوري

الحكومةفيالثقافةوزيرةأم819عامأصبحتيونالية

للترولواسعنطاقعلىبرحلاتتقومكانت.الاششراحجة

بينالمساواةوقضيةاليونانيةالرياضيةوالألعا!للفنون

.والمرأةالرجل

فيالسلطةعلىاستولىالذيالعسكريالمجلسقام

مواطنتها.منميركوريلتجريدأم679عاماليونان

التمثيلفيوعم!هاحياتهامواصلة،باريسفيفعاشت

.اليونانفيمدنيةحكومةل!قامةبحملتهاتقومكانتبينما

العسكريين.سقوطعندام749عاماليونانإلىوعادت



ممثلةالبرلمانفيعضواام779عامميركوريوانتخبت

نائبوالدهاكانوحيث،ولدتحيثأثينافيفقيرلحى

ما.يومابلديتهارئيس

فىتتدربالمبكرةالعمليةحياتهافيميركوريكانت

لأولظهرت،ام559عاموفى.اليونانىالوطنيالمسرح

عنام069عامدوليةتهرةوحظيتستلافيلمفيمرة

الأمريكيزوجهاأخرجهالذيالأحديومفيأبدأفيلم

عاميونانيةولدتالذاتيةترجتمتهاونشرت.داسنجولس

.ام719

أسباني،رسامام(.839-1)398دجوانميرو،

أشكالهوتوحى.للغايةوشخصياوأمعالخيالأسلوباطور

حقيقية،وحيوانات،حقيقيينبأناسالتجريدالبالغة

منالكثيرويحويأيضا.خياليةوأجساموبمخلوقات

الظاهرالتجريديخفيهامشاهدأوقصصاميرولوحات

والألوأن.للأشكال

وأوأئلالعشرينياتخلالالمتميزأسلوبهميروطور

الناضجةأعمالهوتصور.الشسرينالقرنمنالثلاثينيات

وخطوطالألوانزاهيةأشكالفيصوره،الخيالمنعالما

أخرىفنيةأشكالفيأبدعكما.بالحياةمفعمةمعبرة

من)نوعالحجريةوالطباعة،والنحت،الخزفتشمل

(.الطباعة

وحاسةالهازلةوالرمورالبسيط!2الأشكالدوضيحميرولجوانلوحة

.الفمانأسلوبعنايعروفةالحيال

925سبربرو،لميمير

عاموفىبأسبانيا،برشلونةقربمونترويجفىميروولد

الحركةتأسيسفيساعدحيسا،باريسإلىسسافرأم1619

العشرين.القرنمنالثالثالعقدفيإسيرياليةا

ملوكسلسلةتحملهالذيالاسما(دميرو!نجى

.الغالبلادحكموأالذينالأوائل)الفرنجة(أفرانكيينا

ميروفنجىسمىوقد.الفرنسيةالدولةالملوكهؤلاءأءس!

القدماء.الفرنجةقادةأحداسموهو،!بروفك

وعندقويا.،ميروفنجيملكأول،الأولكلوفيص!كان

شمالتضمالميروفنجيةالمملكةكانت،م151عاممم.ته

لكن.الرايننهرشرقالأقاليموبعضوأكيتين،،الغالبا*د

حكمهمأثناءتوسسعتالتيالمملكةاقتسمواالأربعةأولاده

نأغير.ريافاوبا،وتورنجيا،وبروفنس،برغنديكحثممل

الروابط.مخلخلةكانتا،!لكة

يسمونكانواحتىالنهايةفيالميروفنجيونالحكامضعف

م،687عامتستريمعركةوبعد"يعملونلاالذينالى!ك

.الجديدةالملكيةالسلالةأجدادالكارولنجيوند-حرهم

.الأولكلوفيس،مارتلشارلأيضا:انظر

العصبى.الليفىالورمانظر:.جونمالريك،

مؤلف.(م0781-3081)بروسبر،!لجريمي

(ام84)ءكارمنومنها،القصيرةبرواياتهاشتهرفرنسى

تحملالتيالمشهورةبيزيهجورجلأوبرامصدراكانتادئي

فالكونماتيوالأخرىالقصيرةرواياتهتشمل.الاسمن!س

عنحكايتانوهماأم(،084)كولومباأم(؟82)6(

وهيام()837إيلوفينوسكورسيكا،فيحدثتاال!خف

.تمثالبوساطةقتلقدبطلهاأنيبدوخياليةصكاية

مسرحالأولىأعمالهوكانت.باريسفىميريميولد

والغزلا،رواياتمجموعةوهيأم(،82)5غازولكلارا

بقولهالجمهورخدعوقد.قصصيةقصائدوهىام()827

العصرخلالميريميكتب.ترجماتهىالأعمالهذهإن

الرومانسيالعصرعنعبرتأعمالهلكن،مانسيالرش

التيالمتقدةالعواطففيرومانسيةفكانتأكلاسيكيوا

أعمالهوكانت.وأدوارهاشخصياتهاقوةوفىتصصرها

الرسمي،وأسلوبهاالعاطفيغيرعرضهافيكا*سيكية

بالتفاصيل.وءشايتها

التاسعالقرنمنالخممسينياتعقدخلالميريميعمل

مقالاتهخلالمنوأدبهابروسياالاهتمامإثارةعلىعش!ر

التاريخيةالمعالمعلىعامامفتشابصفتهوكان.وترجماته

فرنسا.فيالمهمةالمعالموصيانةترميممجالفينثيطا

بالإضافةالتاريخمنكثيرةموضوعاتميريميكتبكرسا

وقصصه.رواياتهإلى



نيديومدر035

مترهلميميريونيدتقع

ي!الوطمىسودوليا

تجتد!حيتشيك،

.السياحآلادحبالها

!يلز.جوينيدشيهـىليح!ص!اذاتم!اطع!ميرل!وليد

عدديبلغ.أصسياحالاجتدابرئيسيةمنطقةوالمقاطعة

نسمة.31)004سكانها

الوطني.!شودونيامتسزهفيتقريبابكاملهاميريونيدتقع

بالاولحيرتا،العاليةأثدريسكادرقمةفيهاوتقع

دولجلاو.فيالإداريمركزهايقع!صماوتروسفينيد.

وبلاينساوبارتوتآبردوفيالمقاطعةمدنتشمل

وتاليلينوفستينيوجبلايمامنكلوتتمتع.وفستينيوج

وقلعةكليةوهناك.البخاريةالقاطراتمحبيعندلالشهرة

اصاطقةا،المنطهقةهذ،فيالصناعاتوتشمل.هارليكفي

وتحجير،المواشيوتربية،أحسياحةاويلز،للغةالأغلبعلى

محصةأترو!حفينيدفيوتوجد.الغاباتوزراعةالإردواز،

نووية.طاقة

أم(.969-)1886لودفيجروه،درفانميز

وتأثيرا،شهرةالعشرينأغرنامعماريألثمهرمنواحد

الأشحالامنتفمةأالجيدةاضصميماتامنشهرتهاكتمسب

ويمكن،والزجاجأصلبواالقرميدمنشيدهاالتيللمباني

الاكثر"!.هوالأقل"ابعبارةأحياناالمعماريةفلسفتهإيجاز

إطارذيمبنىأولوأقامألمانيا،فيأخنفىميزولد

أدارهالذيفيركبوندمعرضفيام279عامالفولاذمن

الألمانيةامقصورتهبنىعامينوبعدبألمانيا.شتوتجارتفي

واشتيبأ!مبانيا،برشلونةفيدوليمعرضفيالشهيرة

الأسوداليمانيالعقيقمنفاصلةجدرانعلىاشتملت

الحجرمنوجدران،أترجحةاالألواحمنو!عقف!

منتجريديبش!صلبفضاح!يحيطالمبنىكان.الجيري

وراءفيماامتدتالتي،المتناسقةغيرالجدرانعناصرخلال

المبنى.جسم

باوهاوسلمدرسةمديراميزصارأم039عامفي

داربنىلفسهالعاموفيبألمانيا،ديساوفيأطتصميمات

تشيكيا،جمهوريةالانيسمىفيمابرنوفيتوجندات

المحلي،المعمارعلىالتجريديالتكوينمسدأفيهاطبقحيث

حيثبرلينإلىباوهاوسمدرسةميزنق!!عامينوبعد

.أم339عامأغلقتأنإلىهناكظلت

حيثأم389عامالمتحدةالولاياتإلىميزانتقل

بمعهدوالتصميموالتخططالمعمارلمدرسةمديراأصبح

إلىبعدفيماالمعهدهذاتحولوقدشيكاغو.فيأرمور

فيميزبدأأم939عاموفي.للتقنيةإلينوىمعخد

الصملبيةالهياك!!فتركإلينوى،لمعهدجديدحرمتحصط!

واسعةرقعوبينبينهاومزج،مكشوفةللمبانياهتناسقة

انظر:.الترتيبجيدأصقرميدامنوأسطحالزجاجمن

فياشتركالذينيويوركفي!حيجراممبنىويعد.العمارة

إثارةالمبانيأكثرمنواحدا،جونسونفيليبمعتصميمه

الرقيقةللموادميزحبالمبنىويظهرهذا،الملإعجاب

فياستخدامهابامكانيؤمنكانالتيالمتسقةوالأشكال

المبافي.مننوعأي

.باوهماوس:أيضاانظر

فىميزابيجبالسلسلةتقعجيال.سلسلةميزايي،

هذهوكانت.الأمريكيةمينيسوتاولايةمنالشرقيالشمال

لخامإنتاجاالعالمفىالمناطقأغنى-ماوقتفي-السلسلة

العملاقالحمرالهنودلغةفيميزابيكلمةوتعنيالحديد.

سانتمقاطعةفيالسلسلةأجزاءمعظموتقع.انحتبئ

أماسوبيريور.بحيرةالشرقيالجنوبمنتحدهاالمي،لىيص

79بينمايترواحبعدفتمبمنفسها،السلسلة

.البحيرةمنالغربيأسشمالاإلىكماأ2وأ



531الميزان

التعدينأجلمنميزابيمرتفعاتسلسلةتأجيرتم

لليونيداساجرتحيث،أم098عامفيمرةلأول

عاموفي.إخوتهأبناءمنوثلاثةإخوتهمنوثلاثةميري!

7.2نحوتنتجمنجما،عشرونهناككانام698

وكانت.السنةفيالحديدخاممنمتريطنمليون

بحيثس!إلأرضمنجداقريبةالحديدخامات

العشرينالقرنوفى.المكشوفالتعديننظاماستخدم

نأإلاحاد،بشكلميزأبيفيالتعدينعملياتتضاءلت

يستخرجلايزألالرديئةالنوعيةذيالحديدخامبعض

المنطقة.من

مينيسوتا.أيضا:أنظر

الموزاينوتستعمل.الكتلةلقياستستعملآلةالميزان

تتراوحأثقالأوزانلتحديدوالعمليةالتجاريةالأعمالفي

مثلجداالثقيلةوالمواد،الأدويةمثلجداالخفيفةالموادبين

.أطنانعذةإلىوزنهايصلالتيالحديديةالسكةعربات

التاريخيتطورهاوحعسب.الموازينمنأنواعثلاثةوهناك

الميكانيكية،الموازينثم،التقليديةالموازينأولأتأتي

اللإلكترونية.فالموازين

امشعملتوقد.الموازينأنواعأقدم.التقليديةالموازين

نوعانوهناك..مق0025عامالقديمة!صرشمرةلأول

والميزان،الذراعينالمتساويالميزان:التقليديةالموازينمن

القباني.

أفقيقضيبمنيتكونالذراعينالمتساويالميزان

منتصففىوتوجد.طرفكلعلىمعلقةميزانكفةو

نصلمثلحافةلهاصلبةمادةأو،معدنيةقطعةالةضيب

فيالثقلويوضع.القضيبلتثبيتالمرتكز،تسمىالسسكين

الكفةفىمعروفةتو!%وزانبينما،الكففنإ-كدى

تعادلالمؤشرويوضح.الكفتانتتعادلحتىالآخرى

لقياسالموازينمنالنوعهذاالعلماءويستخدم.الكفتين

جدا.خفيفةموأدأواهـان

.عامألفيحواليقبلالرومانطورهالقبانيالميزان

أوزانلقياسصغيراوزناالموازينمنالنوعهذاودمشخدم

،قصيرةذراع:اللأفقيللقضيبذراعانوهناك.كبيرةأثهال

.القصيرةالذراعكفةفيويوضحإلثقل.طويلةوذراع

القرنفيتطورهابدايةكانت.الميكانيكيةالموازين

الميكانيكيةالموازينلغالبيةوكانت.الميلاديعشرادامن

أقل،قوةإلىالكبيرالثقلقوةتخفيضعلىتعملأذ)ج

تقسيمويمكن.الوزنلقياسحمساسبمؤشروكلجهزة

المستخدمالوزنقياسمؤشرلنوعوفقاالميكانيكيةالموازين

الميكانيكية:المؤشسراتمنأنواعثلاثةوهناك.الميزانفي

.والبندول،لزنبركوا،الذاراع

الثقل.وزنلبيانبموازنمزودالذراعذوالميزان

وتوجد،الثقليزنحتىالذراعطولعلىالموأزنويئحرك

منكثيرويستعمل.الوزنلتحديدالذراععلىع!*مات

المرضى.وزنلقياسالموازينمنالنوعهذاالأطباء

لقياسأجمير،اإلىجسريميزان

وحمولاتها.السياراتوزد

معدليةممصةمنالميزالىيتكون

قراءةوتظهص،الويقعلىتكود

خلفالمكففيوتسجلالورن

،الأخرىوالصورة.الصورة

التيالتجاريةالموارينمنلنوع

فحصمعاملفىتستحدم

.المشجات



الالتوائيالميزان532

واحدزنبركالنوعهذافييستعم!!الزنبركي.الميزان

منصة.أوكفةفييوضعالذيالثقلوزنلقياسأكثرأو

يضغط،أوالزنبركفيطهولزنبرككلالثقلوزنويحرك

أوتوماتيا.الورنليحددالوزنقياسمؤشريتحركوبالتالي

وتعمل.المعروفةالزنبركيةالموازينمننوعالحماموميزان

المعلقة.الموازينمثلأذرعبدونالزنبركيةالموازينبعض

قرصايستعملالمدرجالقرصذوالبندوليالميزان

جهةإلىأجندولاويميل.أصزنالتحديدبندولبهمدرجا

فيإبرةوتدور،المنصةعلىالموضوعأضقلاليزنواحدة

هذهوتستعملالوزد.لبيانالمدرحالقرصعلىالبندول

كما،الصناعىالمجالفىالموازينأدواعمنكثيرفيالويقة

أوزانلتحديدالموازينهدهالاغذيةمحلاتتستعمل

.الأخرىوالمنتجاتاللحوم

فيمرةلأولتجارياادخلت.الإلكترونيةالموازين

متنوعةطرقاوتستعملالعشرلن،القرنمنالخمسينيات

جهازالإلكترونيةالموازينولمعظم.أ!زناوتحديدلقياس

أغوةاالجهازهذاويقي!.الثقلجهدقياسخليةيسمى

ويقوم.الميزانفيالموضوعالحم!ثقليحدثهاالتي

إشاراتإلىالجهدمقياسبتحويلأيضاالجهاز

الوزنمؤشرإلىالإشاراتهذهإرسالثم،إلكترونية

القراءةليعطىالإلشاراتهذهفيحولالإلكتروني

.للوزنالصحيحة

بصورةالأثقالتزنأنالإلكترونيةللموازينويمكن

منللوزندقةأكثرقراءةوتعطي،تكلفةوبأقلألحمرع

)رقائقدقيقةمعالجاتالنوعولهذا.الأخرىالموازين

بالإضافةأخرىمهامأداءم!الميزانتمكن(دقيقةحاسوبية

المفرداتعددتحديدالمهامهذهوتشمل.الوزنقياسإلى

إلىالمعلوماتونقل،الثقلسعروحساب،الثقلفي

والحوا!عيب.الطابعات

الجذبأوالدنعقوةدقياسنبيطةالالتوائيالميزان

عليمجهولةبقوةبالضغطالالتوائيالميزانيعمل.الصغيرة

ويقيس،دقيقليفأوسلكفيمحوريالتواءضدمقاومة

الالتواء.بذلك

المرومندقيقسلكمنعملياالالتوائيالميزانوسكون

الذهب.أوالفولاذمندقيقسلكمنوأحيانا)ال!صارتز(

أفقيمستوىفييدورإمساكاليةعلىالسلكهذاويثبت

نهايةوفيالصفر.درجةعلىالالتوائيالميزانلضبط

منكرتانالذراعطرفيوعلى،أفقيبندوليذراعالسلك

وعند.للصدأالمضادالفولاذأوالرصاصأوالذهب

فإنها،الكراتلد!مقدارهامعرفةيرادالتيللقوةالسماح

السلكملتقىوعند.السلكالتواءإلىيؤديمماتتأرحح

ضوئيأ.شعاعاتعكسصغيرةمرآةهناكالأفقيوالبندوأط

الصفردرجةعنالانعكاسابتعادمدىمقدارتسجيلويتم

قياسيمكنالطريقةوبهذه،الكرةعلىالضغطممارسةعند

الالة،معايرةمنلابدالقياسوقبل.المجهولةالقوةمقدار

تجربةبإجراءوذلك،صحيحبشكلتقيسأنهامنوالتأكد

سلفا.معروفةق!رىلقياس

السابعةالكوكبةالميزانبرخ!.يرج،الميزان

الكرةنصففيوتقع.البروجدائرةفي(نجمية)جموعة

الوحيدالشكلوهي.والعقربالعذراءبرجيبينالجنوبي

أنهاعلىرمزيةبصورةتمثللمالتيالبروجكوكباتبين

أصلاالميزأنبر!القدماءالإغريقسمى.حىكائن

واحدةالميزانوكوكبة.المجاورةالعقربكوكبةمخالب

السماويالجرملكن.غرابةالبروجكوكباتأكثرمن

النجميةالثنائيةهوالميزانكوكبةفيإثارةالأكتر

،الميزاندلتامنتتآلفالتي(المزدوج)النجمالكسوفية

،الميزانألفاأمايوما.332.كلجرمهحجمويتغير

وهذأ.الجنوبيةالكفةأوالجنوبىالخلبأيضافتدعى

رؤشهيمكن،بالبياضمشوبأزرقلونذوالمزدوجالنجم

العييمات.ذيبالمنظار

الطالع.بمالأبراجدائرة،علم،التنجيمأيضا:انظر

--ا----؟-!--ة--بر----صح!عس-!!---3----

:!ك!2!رز!"!6!+عس!ء+؟"مممء/17/"

رز-؟-،.غ--!-؟777

؟-أور/!ءصمح!!ى!بمسأ"كا*كأ*أ،ء"

أ..3-1ا+ح!ء!!خع*9-!،لا -ى؟ص!صء*لأسا**أ،مح!ء

ء!---ممز-حه----"!--------ى-،

-في؟-11!-كأكا!-ي!:!-،-

،ا!،؟/3*،أ!ك!لج!*يم!!!-3

،-أ\،ف!مح!-1!يى؟*!؟ص*ر!سءاغ-!ير

*!!لآش-*"أسينعخ*ط!!ئرو+!*-3!-ء-؟-

سس+ثئج/-،بر،!!،"ع.لأس.،3،كاء!كخ!زرفيصلمرء"لم3بد

-!--كأص*صمأ؟لأف،وأداأ!3خعبر؟ر-!ص؟ر*ى-لأ77

*-!س-----يرس*-كأ-*ة-كغ؟لا3؟ل!+صج!؟؟

براسلاتز337س!-بمخ-؟--؟-إ،3.-إ/،+/ش؟؟ئئس-4--ع!

لملاصأبرر--؟،؟-*--اعس---!؟اء-كأسش.ءالىع!س!!!-ء.س"

"!حءلأ"،ءس؟-أ-لأء!-71*عيى!لأ!ا،ا!

سلى3لا

حمه!ابر!،س4س3لمص،001

لم+*سصكا؟!يمكل

ر!ص-برصء-؟حمصس

--سس7ع!--؟3--صسكاى/ض!حم!-

/إ،!/أا!إيم!ك!!؟رلانجمس!-آء،؟،!!دم!أرلم2،م!فى-

*1،"ممزثش3ي؟ا-ك!:صحمم!-.يرئية،لمؤرر؟إثم،-ث!-

ء-/ثم-لىيرءغ،*س-كاس-ء

يهثروطبص،-ءلىص*-*%-؟!!-كهثيحمبم؟-ج!رأء------ لا/سا---؟-حم!ع!-ىص!لأ-لم:7

ء!ث!!"ء-يماىصلمص7سء

!7،حجس!!طلم/ءسلأ-?3+خ؟شص+كاع!-33-يزبرس?اك!!بهبزش!--كا/+

6--صء!!3*3عء"ءو،!-ء-!س؟ع!طصلمحئه!-ءاء

وهدا.الروجدائرةليالسابعالشكلتؤلصنجوم!حموعةالليزانبرج

عامنشرها،بول.إيلحوهالىالسماءوعمفعلمسمأحودالرسم



533القوىميزان

الغلا!المواد.لورنيستخدمحساسجهازالتحليليالكفةذوالليزان

الهواء.فياشطو!ةم!عليهيحافظالزجاجي

دوزنتستخدم)أداة(نبيطةالكفةدوالميزان

أفقيقضيبمنالتحليليالكفةذوا!ليزانيتكونالمواد.

تعلق.متينةمادةأيةأوفلز،منرقيقةنهايةعلىمتوازن

مثبتمؤشر،وهناك.القضيبمنطرفكلعلىكفة

تحرككلمامدرخ،مقياسعبريتأرجح،القضيبعلى

كفة،فىالاثقالوتوضع.والأسفلالأعلىنحوالقضيب

الوزنيكونوعندما.الاخرىالكفةفيوزنهاالمرادوالمادة

والمؤشر،أفقيبشكلالذراعتبقى،الكفتينفىمتساويا

ساكنا.

يستعمل،بسيطجهازالزنبركىالكفةذووالليزان

الحقيقة.فىميزاناليسوهو.التموينومواداللحمالوزن

وأ،معلقةتكونالتيالكفةفيوزنهاالمرادالمادةتوضع

النابضعلىالمادةثقلويضغط.نابضعلىمصتقرة

.الوزنليبين،مدرجعلىمؤشراويحرك

.الميزان:أيضاانظر

الساعة(،الساعة)بدولالبندولانظر:الساعلأ.ميزان

الميكالي!جة(.اليد)ساعاتاليدساعة(بمالميكانيكية)الساعات

علمفي-بهيقصدمصحطلحالصرثىالميزان

ليتمالعربيةاللغةكلماتبهاتوزنالتيالصيغ-الصرف

وأصولونوأقصزيادأتعلىخلالهامنالتعرف

تغييرمنعليهاوماطرأالواحدةالكلمةحركاتر

ويسمى.وخلافهوالإثباتوالحذفوالتأخيركالتقديم

هىالصرفيللميزانالرئيسةوالصيغة.التمثيلأءضا:

!مل.

اللغةفيالكلماتأكثرأنالصرفعلماءوجدولما

الميزانوضعوافقد.أصليةأحرفثلاثةمنيتألفا!!ربية

الحرفوسموال(،ع،)فأحرفثلاثةمنإصرفيا

الكلمةعينوالثانى،الكلمةفاءالمجردةالكلمةمنولالأ

حروفهتقابلأنالميزانفيوالتزموا.الكلمةلاموالثالث

عليهالذيبالشكلويشكلوزنها،المرادالكلمةبأحرف

حذفمنيحدثوما،الترتيبمراعاةمع،الكلمات!ذه

الفعل.؟الصرف:انظر.وغيره

الكلمةتوزنكيف

أصليةأحرفثلاثةمنمكونةالكلمةكانتإذا-ا

ضبطالميزانحروفوتضبطالميزانفييقابلهابماتوزن

)فعل(.شم!م!)فعل(كتبنحو:،نفسهالكلمة-روف

أصليةأحرفأربعةمنمكونةالكلمةكانتإذا2-

دحرج)فعلل(،جعفرنحو:)فعل(،آخرعلىلامتزاد

)ؤحلل(.

أصليةأحرفخمسةمنمكونةالكلمةكانتإذا3-

)فعلل(.سفرجلنحو:)فعل(،اخرعلىلامانيزاد

فيتزادفإنهازائدةأحرفالكلمةلحقت4-إذا

)استفعل(.استخرج)فعل(،علمنحو:الميزانمنمواضعها

حذفوزنهاالمرادالكلمةفيحذفحصلإذا5-

)فاع(.قافي)فل(،قلنحو:الميزانفىيقابلهما

الحصوفبعض)تقديممكانيقلبحصلإذا6-

ماحصلالكلمةفي(النطقتسهيللغرضبعضهاوزأخير

الذييش!،:أصلهلأن)عفل(أيسنحو:،الميزانفييفابله

حرف)تغييربالإعلالالقلبحصلإذاأما)فعل(.وزنه

يبقىبلشيء،الميزانفييحصلفلاآخر(علةبحرف4عا

)يفعل(.يقول)فعل(،قالنحو،حالهعاث

وزنهاصطبر،نحو:فيالافتعالتاءمنالمبدل7-

)أفطعل(.وليسوتعل()1

الفعل.،علم،الصرف:أيضاان!

طريقعنالسلامعلىللمحافظةنظاما!ىصزان

وأ،الأمبينالاقتصاديةوالقوةالمسلحةللقواتبكلادلتوؤ

حتىاتحاداتبتكوينالقوىميزانالدولتحقق.ال!ض!عوب

علىيطغىيجعلهماالقوةمناتحادأودولةلأييكونلا

.الدولمنغيمسه

دولثلاثعلىالأقلفيالقوىميزاننظاميعتمد

الدولبقيةتبادر،متزايدةقوةمعينةدولةكسبتإذا4.قوة

دولةكلتتعهدالأحوالأغلبفيضدها.اتحادتكوينإل!!
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.للهجومتعرضتإذاالأخرىعنبالدفاعالاتحادفيعضو

فىالقوىميزانتكون.أ!جوماتعوقالاتحادقوةفإنوعليه

رئيسيةقوى!ستبينالشرينالقردمنالعشرينياتبداية

إلىأجاإيصاأوالمجر-والسمساألمانياانضمت.أوروبافي

الاتحادذأصككاروقدالثلا-نى،الاتحادسميتمجموعة

منالمكونالثلاني،الحلفسميتأخرىمجموعةضد

ورولحميا.وبريطانيافرنسا

للدولي!صنأنيجب،القوىميزارعلىللمحافظة

فيمعهااختلفتوإن،أخرىدولةأيةمعالاتحادشيالرغبة

الاتحاداتهذهومعظما.الأهدافأو،السياسيةالمعشقدات

تبنيأنالدولعلىلجبالأمد.اقصيرةاتفاقاتهاتكون

لدولةيم!شلابحيث،الاقتصاديةوقوتهاالمسلحةقواتها

نأأ!بلداناوع!ى.عسكريةبمغامرةمنافعتجنيأنأخرى

منبدلآأصسلميةاوالطرقلالمساقشةالدوأجةالخلافاتتحل

أحجرىاأسدوأ!اإحدىضعفتوإذا.الحربإلىاللجوح!

بال!!امل.أغوىاميزانمنفاأينهارفربما،حربنتيجة

القطبينذيالنظاح!صالقوىميزاننظاملختلف

منحازةالاخرىالدولوتكونعظمياندوأضانتقيمهالذي

نأدولةلأييمكنلاالقطينذيالنظامفىإحداهما.إلى

متوازنة.قوةبوصفهاتعمل

والسباكونالنجارونيستعملهاأداةالمائيالميزان

ماحسمسطحكانإذامالتحديد،الاخرونالبناءوعمال

أنبوبةمرالموارينغالبيةتتاثف.ذلكغيرأومستوياأفقيا

منمستطيلةقطعةداخلموضوعة،صغيرةمقولحمةزجاجية

تمثلعلامةالأنبوبةوسطفيويوجد.المعدنأوالخشب

آخرلعمائلأو،كحولعلىالأنبوبةوتحتوينقاطها.أعلى

سطحعلىبطولهالميزانيوضعوعندماهواء.فقاعةوعلى

كانإذاأما.الأنبوبةمركزفيالفقاعةتستقرتمامامستو

النهايةترتمإلىالفقاعةفإنمائلا،يستقصىالذيالس!

توضعإضافيةأنابيبالموازينولبعض.الأنبوبةمنالعليا

الأنابيبهذهوتساعد.الميزانطولعلىقائمةبزاوية

ما.سطحعموديةاستقصاءعلىالعمال

بصورةاستعمالاتهامنالمائيةالموازينأسماءتشتق

جدرانفيالبناؤونيستعملهامثلا،البناءفموازين.عامة

هذهوتقيسالحجر.أو)الطوب(الاجرمنالمؤلفةالمباني

أما.الموارينأطولوهيواحد،مترطولحتىالموازين

لسم.06عامةطولهلكنالبناءميزانفيشبهالنجار،ميزان

الخيطيةالموازينأحياناتدعىالتيالخطيةالموازينوأما

ويستعملهاخيط،أومشدودسلكطولعلىفتعلق

يشملاخرعملتأديةوفي،الأساساتإرساءفيالبناؤون

طولويبلغكالجسور.متباعدةأجزاءبينالأفقيةقياس

السطوحيفحصالديالنحارميرانتتخممرالمائيةالموازينأنواع

!م!شدودحبلع!يعلقالدي،الحصالميرالىوالعحوديةأوالأ!قية

المتماعدة.الأحراءا!!الامشواءقياسأحل

اصا!ةاا!قاعةا

!!ا)يضحهض(!-ححر

صصرمائا

-!

الوائةا!قاعةا

---كا-"--3صلآ-ص-3-"-

ا!-عم!!ي!!ل!*(

مسخوسطع

الهوائيةالمقاعةفإلىمستوياالسطهعكالىإدا.المائيالليزانيعملكيف

اغقاعةافإنمائلاالسطهحكادإذاأما.الأسوسةامركزلميلتستقرتتحرك

ادركز.صتحرح

ويربط.الموازينأقصروهوسه!،8حوالىالخطهيالميزان

،بتلسكوب،المساحميزانأيضا،ويدعىالمهندسميزان

للمهندسينويوفر.القوائمثلاثيةقاعدةعلىصبترر

تماما.أفقيان!خطواطساح!ت

ميزانالمئويالميزان

وهو.الحرارةدرحةلقياس

القياسنظاممنجزء

الناسيستخدمالمتريمما.

درجةلقياس،المئويالميزان

كما،اليوميةالحرارة

جمئفيالعلماءيستحدم

العوعهذاالعالمأرجاء

.الحرارةدرجةلقياس

المئويللميزانووفقا

هيصفرالحرارةدرجةفإد

هيومائةالماء،تجمددرحة

الميزانويقسم.الغلياندرجة

بينمتساويةجزءمائةالى

المحددتهيئ.النقطتينهاتين

بعففيالميزانهذاويسمى

المئويالمقياسالأحيانا

،الاستعمالشائعالمئوياللقاس

درجةقياسفيويستحدم

مزدوحالترمومترويرصد،الحرارة

مئوي،ءتينقرا()أعلاهلتدريجا

لمجي.نهاوفهر
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ومنجزء.مائةإلىمقسمالميزانلأنوذلك،المدرج

درجةأي537،الدرجةالميزانهذافيالمهمةالدرجات

العاديةالحرارةدرجةأي؟مئوية052والدرجةالجسمحرارة

سالبة.علاماتالتجمددونالدرجاتوتسبق.الغرفداخل

الدرجةمقارنةالأحيانبعضفىالضروريمنيكونقد

إلىمئويةدرجةولتحويل.الفهرنهايتبدرجةالمئوية

في!مالمئويةالدرجةضربيتمفهرنهاشية،

فهرنهايت:درجة32ويضاف

23+مئوية9-ف

درجة32يطرحمئويةإلىفهرنهاتحيةدرجةولتحويل

درجة9فىالباقيويضربالفهرنهايتمن

32(.-)ف!-مئوية

الفلكعالبم،المئويالمقياساسمتخدممنوأول

ادخلتثم،أم742عامفيسيلسيوسأندرزالسويدي

وأطلق.والتحسيناتالتغييراتبعضلاحقوقتفيعليه

اسمأم489عامفيوالمقاييسللموازينالتاسعالمؤتمر

.المقياسهذاعلىالمئويالميزان

الترمومتر.:أيضاانظر

الاقتصاديةالصفقاتقيميبي!قيدالمددو!كاتميزان

عالميةمؤسساتأوأخرىدولمعمادولةتعقدهاالتي

وبتعبيرالاستثمار.قروضإلىإضافةمحددةزمنيةفترةخلال

الدولةإيراداتيمثلالذيالإجماليالسنويالبيانهوأخر

التيالصفقاتتنقسم.الخارجإلىومدفوعاتهاالخارجمن

الحساباتوهما:واسعتينمجموعتينإلىالدولةتعقدها

.المالرأسوحسابالجارية

،والوارداتالصادراتعلىالجاريةالحساباتتشتمل

والتأمين،الشحنخدماتأما،المرئيةالتجارةعليهايطلقو

فتعرفوالفوائدالحصصمدفوعاتإلىإضافةوالسياحة

إليهاتضافماوعادة.المرئيةغيرالتجارةباسم

إلىالعماليحولهاالتيللعملاتالخاصةالتحويلات

التيالرسمميةالتحويلاتوكذلك،الخارجفيأوطانهما

ومدفوعاتالقروضبفوائدوالمتعلقةالحكومةتجريها

تضافلاالبلدانبعضففيذلكومع.العالميةالمؤسسات

الجارية.الحساباتإلىالرسميةالتحويلات

الأجلطويلةالقروضقيمةالمالرأسحسابيشمل

ويقيد.الجنسياتمتعددةوالشركاتالحكومةواستثمارات

وبعضأجةالماالسنداتوشراء،المالرأسحسابفيأيضا

عادةوتعرف،المتداولةوالعملاتالأخرىالضمانات

الأجل.قصيرةامشثماراتبصفتها

منالمدفوعاتبخصمحسابكلفيالموازنةتتم

عننتجعفإذاعجز.فائفأوعنتتمخضقدالتيالمقبوضات

ويحتم.تتساوىحتىالحساباتتعديلمنفلابدعجزذأك

وأالأجنبيةالعملاتاحتياطيامعتخدامالإجراءص-ا

!اذا.ماليةمؤلسساتمنأوالخارجيةالديونمنالااستزادة

علىالدوليالنقدصندوقيصرفقدجداكبيراالعجز!ان

.القرضمنلتمكينهاشرطاالماليةسياستهامنالدولةتغيرأن

فائضكلوليسضارا،عجزكلفليس،حالأيةو-كللى

المدفوعاتميزانفعاليةعلىالحكممنفلابدوعليهمة!دا.

مافعادة،المدفوعاتميزانفيخللوجدفإذامنفرد.بمةمكل

وهذه.الجاريةالحساباتفيعجزاهنالكأنهذاي!نى

وطأةتحتعادةتقعالتيالفقيرةللبلادبالنسبةخطرةمتصكلة

سدادها.فيصعوبةوتجدكبيرةندير

الصرفوأسعارالمدفوعاتميزان

الصر!،سعرفيمادولةمدفوعاتميزانتغييريؤثر

إذاوعموما،.الأجنبيةبالعملاتالمحليةعملتهاقيمةبمقارنة

ففي،معينزمنفيالمدفوعاتقيمةالمقبوضاتتحاوزت

بالنسبةعملتهاقيمةرفعالدولةعلىيتعينالحالةهأ-5

قيمةالمدفوعاتتجاوزتإذاأما.الأخرىلل!صملات

بالنسبةالمحليةالعملةقيمةخفضفينبنىالمةجوضات،

(.القيمة)هبوطالأجنبيةللرحلات

فيالتعويمنظامالكبرىالتجاريةالدولبعضتستغل

التفاوتفرصةللأسعاريتيحالنظاموهذا.ال!رفسأض

المتعلقةالعالميةالتغيراتمعتمشيامستمربشكل

فيال!عتدالمادولةأرادتفإذا.والمدفوعاتبا،قبوضات

إلىالبلادفيالمركزيالبنكعمد،الصرفلعمعركةحم

وباستخدام.ألمحليةالعملةمقابلأجنبيةعملاتبيعأوشراء

مستقرا.الصرفسعرإبقاءيمكنوالطلبالرضأس!ب

فييساعدالسوقفيمعينةعملةبيعفإن:المثالسبيلعر!

علىفيساعدماعملةضمراءأما،العملةتلكسعرتضفيض

العملاتوشراءبيعع!ليةتسمى.العملةتلكقيمةرف(

المدبر(.)التعويمالمقيدالتعويمالمركزيالبنكقبلمقا

ويعرف،التعويمنظامالأوروبيالاقتصاديالمجتمعيممهشغل

التقلبيتئكلمليةالنظاموهذا،الأوروبىالنقدبنظ،م

متفقحدودوفىالأعضاءالدولمنكللعملاتباكسبة

الآوروبي.النقديالنظام؟الصرفسعرانظر:علإها.

استثمارعدىالناستساعد،ماليةخطةال!سيرائية

الدخل،مصادرتحددفهي،ممكنةطريقةبأفضلأموالهم

عنالدخليختلفوقد.الإنفاقتخططعلىوتىماعد

جزئيا-الأقلعلى-الميزانياتأغلبتقومولذا،!اتالن!

.تقديراتعلي،

والحكوماتالأعمالورجالوالأسرالأفرادمنلكل

الميزانيةأما.بهمخاصةميزانياتالمنظماتوهـختلف
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كلول!ش.لالبلايينأرقامعلىتحتويفقدالحكومية

.محددةجوانبفيتتشالهالميزانيات

تحقيقفيالجماعاتأوالأفراد،الميزانيةتساعد

أغلبول!ش،تختلفالأهدافاوهذه.محددةأهداف

منالمسفعةمنقدرأكبرعلىيحصعلواأنيتمنونالناس

الأعمالورجالالناسوأغلب.بحكمةبإنفاقهدخلهم

ولذلك،منهللإنفاقمحدوددخللديهموالحكومات

وبإعدادهم،أهييةأكثرأضفقاتاأيتحديدمنلهملابد

قدالمالمنكافياقدراأنمنالتأكديمكنهملميزانيتهم

الحاجةالميزانيةتظهروقد.الأه!يةذاتللبنودخصص

الأفرادالقصورهدايدفعوقد.الدخلمنالمزيدإلى

لزيادةالحكوماتتضطرقدكما،أطوللساعاتللعمل

برنامجهامنمهماجزءالح!صمةفميزانيةبمالضرائب

السياسي.

والأسرةالفردميزانيات

علىالإنفاقميزانيةوضعالأسرةأوللفرد،يمكن

يضعالناسوبعض.!منويأوشعهريأوأسبوعىأساس

فترةلتغطهيةوالأخرىالسنويللإنفاقإحداهما،ميزانيت!ت

الفرد.بهايعملالتيالجهةم!الراتبتسلمكفترةأقصربم

ميزانيةأسبوعياراتبهعلىيحصليفئمنقدفمثلا،

أسبوعية.

هي:رئيسيةخطواتثلاثفيالميزانيةإعدادويتما

بسجلاتالاحتفاظ3-النفقاتتقدير2-الدخ!تقديرأ-

مالية.

الميزانية،لإعدادال!ولىالخ!ةهو.الدخلتقدير

كلخصملعدالمتاحالمالمقدارالميزانيةتوضحأنويجب

قدالاستقطاعاتهذهومثل.اشاتبمنالاستقطاعات

الاجتماعيالضمانوضرائب،الدخلضرائبتشمل

كانإذاسهل،الدخلوتقديرأضقاعد.اومساهمات

الأعمالدخ!!أنإلا.فقطالمنتظمالراتبغيرلايشمل

ساعاتعددعلىيعتمدالذيالدخلأوالمهنأو،الخاصة

الدخلتقديريتمالحالةهذهففيلا!شمرار.يتغيرقد،العمل

التيأسعملاساعاتعددأو،العملحجمأساسعلى

سابقة.فترةخلالأنجزت

تب!المحددةالرئيسيةالنفقاتبعض.النفقاتتقدير

الرهنأقساطأوالإيجاروتشم!!شسهر.بعدشهراهيكما

فمثل.الشهريةوالأقساطالتأم!تورسوم،التعليموتكاليف

وتختلفأولآ.جانباأموالهاوضعيجبالمدفوعاتهذه

والطعامكالملالس،الأخرىالضروريةالنفقاتمنالعديد

إلىتقديرهايمكنولكنلاخر،شهرمنوالنقلوالترويح

ما.حد

لآخر،شخصومنلقطرقطرمنالإنفاقنمطيختلف

كالعمر،العواملبعضوصؤثر.لأسرةأسرةمنيخت!فكما

إنفاقفيالشخصيةوال!ذواقأسدخ!طوا،الأسرةوحجم

بعضيوفروبعضهم،أبنائهلتعليميوفرالناسوبعض.الفرد

الدخلذاتالأسرةأما.مميارةأومنزلنشراءالمال

الطعامعلىدخلهاكللإنفاىتضطرفقد،المنخفض

.والمأوىوالملابس

وتحديدالفرداحتياجاتتحليلمنلابد،الإنفاتولتقدير

علىإنفاقهاتخفيضالأسرةتقررأنيمكرفمثلا،.أولوياته

إجازتها.فيالسفرتستطعلكي،عاملمدةالملابس

للتوفير.خطةالأسرةأوالفردميزانيةتشملأنويمك!

فيلتستخدمه،المالمنمعينقدرلتوفيرأسرةتخططفقد

نألابدفالميزانية.المتوقعةغيرالصيانةأوكالمرضطارئأمر

المشو!.غيرالإنفاقفياستخدامهيم!شفائضعلىتحتوي

دخلحدودفيالعيعقعلىالناسالميزانيةتساعد

باقتراضماسنةفيدخلهممنأكثرأساسايمفرتوقد.مع!ت

الاجلبالدفعالحاجياتلعضبشراءأو،أ!ألماابعض

سدادمنلهملابدآجلاأمعاجلاول!ش(.)بالأقساط

ولهذا.بالأقساطاشتروهماقيمةسدادأو،السلفأقساط

خلال،الأخرىللأغراضالمتاحالإنفاقلحفيضمنلابد

.اقساطمنعليهمالمستحقسدادفترة

الذينالناسأغلب.الماليةبالسجلاتالاحتفاظ

كما،لخطهممكتوببسجليحتفظون،ميزانيةأسديهما

خلالالختلفةالحاجاتعلىالفعليإنفاقهميسجلونأنهما

المعتادالفعليللإنفاقالمسجلهذاومثل.الميزانيةضة

الإنفاقوتجنبالمستقبليةالميزانياتتخطيطعلىيساعد

الخطط.عير

الخاصالقطاعميزانيات

بصورةتكاليفهاعلىللسيطرةالشركةالميزانيةتساعد

نشاطاتمختلفمنالمتوقعةالأرباحتوضحفهيأ،.فعا

المشروعاتأيمعرفةعلىالإدارةتساعدأنهاكما.المنثأة

.المنشأةلنموأهميةأكثر

موظفلديهايكونقد،الحجمالصغيرةوالشركة

يكونفقد،الكبيرةالشركةأماميزانيتها.لإعدادواحد

يعملونالموظفينمنهيئةبهللميزانيةكاملقسمأصديها

يسمىالرتبةعاليإداريالقسمهذاويديركاملا.امادر

المحاسبة.انظر:.الخزينةأمينأوالمراقبأوالمالىالمدير

هما،الميزانيةأنواعمننوعينالشركاتأغلبتعد

للتشغيل.العامةوالميزانيةالمالرأسميزانية

الشركةخططكلتلخص.للتشغيلالعامةالميزانية

وتعد(الخاصةالأقسامميزانياتعلىمبنية)وهيالمالية



537الميزر

بعضهاولكن،سنويةعامةتشغيلميزانيةالشركاتمعظم

منكلتعدوقد.سنويةربعأوشهريةبميزانيةيحتفظ

ميزانيتهاوالمبيعاتوالأبحاثوالإنتاجالدعايةأقسام

الميزانياتهذهكلبدمجالميزانيةقسميقومثمبها.الخاصة

ضرورية.تعديلاتأيإجراءبعد،واحدةميزانيةفي

عندالدخللحساباتكشفاالشركاتمعظمتعد

خارجمنمراجعونبمراجعتهاليقومسنة،كلنهاية

للعامالدخلتقديرللتشغيلالعامةالميزانيةوتشمل.الشركة

معالعامنهايةفيدخلهاالشركاتوتقارن.القادم

تحددالمقارنةوهذه.العامبدايةفيأعدتالتيالتقديرات

علىيساعدهاكا،الشركةميزانيةتقديراتدقةمدى

المستقبلية.ميزانياتهاتخطيط

التيالمالرأسمصروفاتتشمل.المالرأسميزانية

فترةخلالإنتاجيةبضائعلشراءإنفاقهاماتزمصركة

.جديدةمبانأومعداتأوآلاتكشرأءالمستقبلفيمعينة

المطلوبةالأموالمصمادرأومصدريحددالميزانيةهذهوفي

.النفقاتهذهلتمويل

الحكومةميزانية

-والأعمالالأفرادكميزانية-الحكومةميزانيةتشتمل

وتسهم.الكليوالإنفاقوالدخلالكليالإيرأدعلى

أهمومن.الحكومةميزانيةمنالأكبربالقدرالضرائب

والإسكانوالصحةالتعليم:الحكوميالإنفاقأوجه

.والاتصالاتوالنقلالاجتماعيوالضمانالوطنيوالدفاع

التنميةبرامجلدعم،الحكوميةالاعتماداتتستخدمو

أيضا.الاجتماعية

تغطيوهي-العادةفى-سعنوياالحكومةميزانيةوتعد

المملكةفيالماليةفالسنةبمتقويميةسنةوليسماليةلمشة

منالعاشراليومفيتبدأ،المثالسبيلعلى،السعوديةالعربية

المتوقعةالتكاليفالوطنيةالميزانيةوتوضح.الجديبرج

كانتإذاماتذكرأنهاكما،الحكومةنشاطاتلختلف

الميزانيةوتعكس.الضرائبفيتخفيضأوزيادةأيهناك

علىمهمةآثارأيضاولها.الحكومةأولوياتللشعب

الدولة.أقتصاد

ثلاثفيحصرهايمكن.للميزاليةالاقتصاديةالآثار

السيطرة2-المواردتوزيعأ-:وهىرئيسيةمجموعات

توزرإلدخل.3-الاقتصاديالنشاطعلى

الخاصوالقطاعالحكومةتستخدماللوارد.توزلمجى

المالورأسالعاملةوالأيديالأرض:مثلالمواردبعض

التيوالخدماتالسلعوتشكل،والخدماتالسيعلإنتاج

فيالوطنيةالميزانيةوتؤثر(.الخاص)القطاعالأفرادينتجها

لنسبةبتحديدهاوذلك،والخاصالعامالقطاعينبينالموأرد

منالنسبةفهذه.العامالقطاعلخدمةتستخدمالتيالموارد

.الخاصللقطاعمتاحةليعستالأمةم!ارد

منكلتؤثر.الاقتصاديالنشاطعلىالسيطرة

للنشاطالعامالمستوىفيالحكوميوالإنفاقادنحسرائب

النشاطمنتخفضفالضرائب.الوطنيالاأقتصادي

فينخففالإنفاقالفرد،لدخلبتخفيضهاوذلك،الا(قتصادي

الحكوميالإنفاقيصبالاخر،الجانبوفي.للناسال(

.الاقتصاديالنشاطفيزداد،الأمةاقتصادفيالأموال

تساويالضرائبكانتإذا،الوطنيةالميزأنيةوتتوازن

هناكمميكون،الإنفاقعلىالضرائبزأدتفإذا.الإانفاق

إلىالمرتفعةالضرائبوتؤدي.الميزانيةفيالفائضبكلض

علىالإنفاقزادإذاأما،الاقتصاديالنشاطتقليل

الإنفاقويؤدي.الميزانيةفىعجزهناكفسيكونيرائبالح!

.الاقتصاديالنشاطزيادةإلىالمرتفعاطممومى

تكونأنيجب،الميزانيةأنيعتقدونالاقتصاديونكان

نأحالياالخبراءأغلبيرىولكن.عامكلفىهـضازنة

علىاعتمادامتوأزنةأوفائضةأوعاجزةتكونقد،اليزانية

الاقتصاد.انظر:.السائدةالاقتصاديةال!لروف

الذينأيضاالوطنيةالميزانيةتحدد.الدخلتوزيع

منوالمستفيدين،الضرائبمنالأكبرءالعببحملون

الميزانية،تخطيطوعندأكبر.بدرجةالحكوميالإنفاق

الشقةلتقريبالضريبينظامهاالحكومةتصممأنيم!ئ

نظامفمثلا،الدنيا.والدخولالعلياالدخولأصحاببير،

للضرائبأعلىمعدلآشضمن،التصاعديةالدخللمةص

حكوماتأغلبوتتبع.المرتفعالدخلأصحابعلت

التصاعدية.الدخلضرائبنظامالدول

ألمجموعاتمختلففي-أيضا-الحكوميالإنفاقيؤثر

الدخلذوويستفيدفمثلا،متفاوتةبدرجاتالا!تصادية

الإسكانعلىالحكوميالإنفاقمنأكبربدرجةالأشل

الصحية.فدماتوا

الذراع،الرافعة،الالةانظر:الميكائيكية.ادطزة

.الملفافالتوارد(،)قادون

والكلمة.الدقيقةالموجاتيضخمأويولدجهازادييزر

بالابتعاثالدقيقةالموجةتضخيمتعنيالإنجليزيأصلهافي

.شعاعلل!رضثالمىا

فىوضعتقدكاشطمادةالميزرفيالرئيسىوالجزء

ذراتتكونالحالةهذهفي.طاقةأعلىأي،مستثارة4احا

تستثارعندما،معينترددذاتطاقةإطلاقعلىقادرةالماد،ة

منتنطلقالتيالطاقةوتضافالتردد.بنفسدقيقةبمو.جة

لتضخيمها.المستثارةالموجةإلىاتالذ)
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لاستثارةالحرارةتستخدمالنشادرغازميزرحالةوفي

فيالنشادرأكارميزرأوأ!لناءتموقدأضشادر.اغاز

الميزراتوتستخدم.أم459عامالمتحدةالولايات

منأ!سادرةاأ!معيفةاالدقيقةالموجاتإضعاراتلتضخيم

كدلك.الاتصالاتوفي،البعيدةالنجوم

.لليزرا:أيضاانظر

الهند،شرقيشمالأقصىفيتقعولايةميرورام

،الشرقمنلورماوتحدها،الجبليةالولاياتجنوبيوأقصى

أمخرب.امنوبنغلادش

القبائلع!ميزوالالمممايطلق.الحكمونظامالسكان

الميا،دي.عشرالتام!القرنفيالمنطقةفياستقرتالتي

واللغةالميزو،لغةهماميزورامفيالرئيسيتانواللغتان

للإنجليزية.ا

قويةأجدتقاورسخوا،أضصهـاليةاالميزودفراأمعظمااعتنةط

منأغلبهماو-أصس!!انالقيةأما.أخربياالجماعيالغناءمن

أمخربية-ادالحدوطولعلىنويعيشوارحلالشاكمي!ت

أ!ندوسيةامنعناصرتستوعبتعاليمالهملوذيونفإنهم

الأرواحية.:نظرا.والأرواحية

الشديدةالأرضطبيعةتلائ!لحيثالمساكنكيفت

الطرية!،مستوىعلىالأماميةاأبوالهافجعلتالانحدار

الأزهار،الميزويحبركائز.علىظهورهاأ!مندتبينما

تحويم!فخاريةوقدورا،السحلبيةالبيوتاوتعرض

التلجامعةمبانيوتقع.والبلسمنيةوالبغونية،الغرنوشي

الولاية.عاصمة،إيزولفيالشرقيالشمافي

يألممابها،لوكفيمنتخبواحدعضوميزورامأ!لاية

يأممالها،راجيافيواحدمرشححونائب،أ!موما!.

الجمعيةأنكما.الهنديالقوميلالبرلمان،الشيوخمجلص

مقعدا.أرلعينمرتت!ضنللولايةالتشريعية

يزرعولىمزارعونميزورام!حكانمعظمالافنتصاد.

ويتبعالأرز.واالشاميةالذرةمنفقطحاجاتهممايكفي

جهومويسمونهاالمتنقلةاليدويةالزراعةطريقةمعظمهم

.المدرحاتزراعةتشجعالحكومةأنإلاواحرت(،)اطع

والمطا!أال!تمثلالكبيرةالمزارعمحاصي!!أيضاتزرعكما

لحواليالرئيسيأصةال!عامصدرالمزارعونويشكل.والشاي

.السحانأرباعثلاثة

اليدوية،النسيجصناعات!يأضاسامنكثيريعمل

أ!لايةباواال!توحد.ا،خرى1اليدويةالمصنوعاتوفي

قامتقدالح!ضمةأنكماكبير.نطاتعلىصناعات

المادةالخيزرانويعد.إيزولفيالخفيفةالصناعاتبدعم

أنهكما.العمليةالاستعمالاتمنلعديدالألممامميةاالخام

المسماةالاحتفاليةأغبعاتاصناعةفيأيضايستخدم

وإنتاج،الفواكهتعليبالصناعةتطويرويشضمنخومبو.

لإنتاجالقزدودتربية)أيوالقزازة،الزنجبيلمشرولات

(.الخامالحرلر

إلىإيزولمنشمالاتمتدأطولايةأ!حيدةاالرئيسيةالطرية!

حديدية.سككولاتوجدآساء.بولايةسيلشار

بورما.معطويلةشرقيةحدودميزوراملوا،ية.السطح

إلىوتيبورا،وآساممانيبور،ولاياتمعحدودالهاأنكما

فيالجبليةلثعيتاجونجأصقاعمعغربيةحدودولها،الشمال

32هيالولايةفيالسكانكثافةأنكما.بنغلادلق

المربع.أ!يلومترافيفقطشخصا

إلىالشمالمنتمتد،عديدةتلالسلاس!توجد

كثيفةبغاباتمغطاةوهيلورما،معالحدودقربالحنوب

العميقةالوديان!مفوحوعند.أجرياوالموزالخيزرادمن

نأكما.ضيقةأشرطةش!سلفيالأنهاراتجري،أ!سيقةا

الولاية.و!عطعبريمتدالأنهار،اتنبعحيثالمياهتقسيماخط

الذيميغنانهرشب!صةإلىشمالآالمنسابةالأنهاراتسضماو

الأنهارفإن،الجنوبفيأما.أضهايةافيبنغلادلقإلىيمتد

منعددأقيموقدبورما.داخلإلىالجنوبباتجاهتنساب

إحدىعلىمبنيةإيزولأنكما.التلالقممعلىالقرى

والأيائل،الجيبونوقردة،الأفيالوتعيمقالهند.تلالقمم

الولاية.غاباتفيوالنمور،أجريةاوالخناريرأصشعر،اأنحزيرةا

جنوببينالموسميةاشياححزامفيميزورامتقع

كافياإرتفاعامرتفعةتلالهاأنكماآلمميا،شرقيوجنوب

وأبنغلادشسهولفيممابرودةأكثرخريف!فصوأ!إتاحةأ

الحرارةدرجاتمتوسطفإنذلكمنعموباض.رماء

الحرارةدرجاتومتوسطم52!هوالصيففيأغصوىا

م.151هيالحرارةدرجاتوأدنىم،521هيأعصوىا

تقريبا.سم003يبلغكبيرسنويأمطارمسعوبأصلولايةو

أواخرمنيبدأ،جفاففصملىللولايةفإن،ذلكمنوبالرغم

أبريل.فيوينتهيأ!ضرلر،

منطقةطويللزمنميزورامكانت.تاريخيةنبذة

رجالمنالختلفةالمجموعاتقدمتوقد.قبليةكاتتحر

تدريجياوانتقلت،الص!تغر!شمالمنأصلاالقبائل

السالغالقرنفيوبورماالتيبتإلىالجخوبباتجاه

موجزةحقائق

.أم199عامتعدادحس!سمة217686:السكانعدد

2.كم81012:المساحة

إيروأ!.:العاممة

.إيزول:مدينةأكبر

.والأحمتا!والأرر،،الشاميةالدرة:الزراعة:الرئيشةالمنتجات

.احسسوحات:المناعة



953الزينةميس

الثامنالقرنفيميزورامفيموطنهاإلىووصلت،الميلادي

الشايمزارععلىدائمايغيرونالميزووكان.الميلاديعشر

عشر.التاسعالقرنخلال،المجاورةالمناطقفيالبريطانية

الإقليمضمحينام،198حتىالإغاراتهذهواستمرت

تلالهما:مقاطعتينشكلفيونظم،البريطانيةالهندإلى

وتلال،آسامولايةسيطرةتحتالواقعةالشماليةلوشاي

وفي.البنغالولايةمميطرةتحتكانتالتيالجنوبيةلوشاي

لوشاي،تلالمقاطعةشكلاتخذت،أم898عام

اسمالهنديالبرلمانعليهاأطلق.آساممنجزءاوأصبحت

يناير12فيالحالياسمهاوأتخذت،أم549عامميزو

.ام879فبراير02فيولايةوأصمبحت،أم729

منعائلةالميزوناتتشكل.ذريتحتجسيمالميزون

الصنفويتكون.الهدروناتتدعىالدقيقةالجسيمات

،البروتوناتتشملالتي،الباريوناتمنأيلاخر

يتفاعلوجمئالهدرونات.والهايبرونات،والنيوترونات

وأ،القويالتداخلتسيىقوةطريقعنبعضمعبعضها

النواةتماسكعلىتحافظالقوةوهذه.القويةالنوويةالقوة

الذرية.

جزءمنأقلوفي،مستقرةغيرجسيماتوالميزونات

الانحلالفىتبدأ،مباشرةتكوينهابعدالثانيةمن

الميزوناتتحملوقد.أخفجسيماتإلى)التف!سك(

متعادلة.تكونأوموجبةأوسالبةشحنات

البيو!أخفهاويدعى،الميزوناتمنأنوأععدةوهناك

أثقلأما.البروتون%منأ5كتلتهاوتعادل،البايميزونأو

عشرةوزنهويبلغ،الأبسيلونجسيمفيدعىالميزونات

ميزوناتالأخرىالميزوناتوتشمل.البروتونوزنأمثال

وتعرفإبسايجسيماتوالكاوناتأيضاتسمىالتيك

جيه.جسيماتباسمأيضا

بوجوديوكاوا،هيديليأليابانىالفيزيائيتكهن

أساسية،جسيماتأنهاواعتقد.أمء39عامفيالميزونات

القوةالفوتوناتتحملكماتماماقويا،تداخلاتحمل

أكدذلكبعدولكن.الفوتونانظر:.الكهرومغنطيسية

عنوعوضا.أساسيةغيرجسيماتالميزوناتأنالفيزيائيون

هما:أسامميينجسيمينمنيتكونالميزونفإن،ذلك

نأأيضاالانالفيزيائيونويعتقد.الكواركومضادالكوارك

القلونات.تدعىجسيماتبوساطةنقلهايتم،النوويةالقوة

القلون.:انظر

أندرمعونكارلالفيزيائىعرفأم379عاموفي

الجسيمأنوجدواالباحثينولكن.ميزونبأنهالجسيم

القوية،النوويةبالقوةمباشرةيتأثرلاالميون،يدعىالذي

أولاكتشفوقد.ميزونأنهعلى،تصنيفهلايمكنثمومن

البريطانىالفيزيائيام479عامفي،معروفهـصزون

الإشعاعاتمنوابلفيبيونااكتشفعندما،باول+جيل

تسمى،ضخمةآلاتف!الانالميزوناتوتصنع.اممونيةا

.الجسيماتمعجلانظر:.الجسيماتمعجلات

بمالباريونديفيد؟كارل،أندرسونأيضا:انظر

هيديكى.يوكاوا،بمالأبسيلونبمإبسايجسيمبمالهدرون

(،الجغرافية)1!قاليمأوروباأسبانيا،انو:.الميزقي

(.الجغرافية)الأقاليمالبرتغالا

عنيرشأنيمكن،للدموعمسيلسائلغازا!ى

حارقاإحساساالسائلهذاويسبب.مضغوطوعاءلريق2

مؤقتعجزفيشسببأنهكما.بالدموعالعيونويملأ

باقية.تأثيراتلهتكونأندون

مميزةتجاريةعلامةالكيميائيةوميسميس،أسماويعد

المتحدةبالولاياتالكيميائيةووسونسميثل!شركة

تصنعالتىالأخرىالشركاتبعضوهناك.مريكيةا!6

يدويا.فيهاالتحكميمكن،مماثلةكيميائية!صائل

السوائلوبعضالميسالشرطةأقسامبعضولمتستخدم

الشغبأعمالعلىالسيطرةفيللمساعدةأ،شيرة

ضدالغازاتهذهاستخدامويمكن.العنيفةوالمظاهرات

هذهوكل.حولهمنالناسعلىتؤثرأندونفرد،أ!ب

مختصينضباطبوساطةتستخدمأنيجبأ،واد

دقيقة.ونظمووضوابط

فصيلةمنالأشجارمندعدداسئمالزلمجط!لمجى

تنمو.للزينةعادةوتزرعأكلها،يمكنفاكهةتحملالا-ردار،

ينموأنوأعهابعضلكن،المداريةالمناطقفيالأشجارهة،5

هذهمنالأوروبيالنوعويزرع.المعتدلةالمناطقفي،

المتوسط.الأبيضالبحرمنطقةمدنشوارعفى،التكمجرة

رماديولونها،حربةشكل،الشجرةهذهأوراقودشبه

آلاتلصنعيستعمل،بنيأصفرفلونهخشبها،أماأضضر.

قةور

حلالالمظهر

والشتاءالصيص

شجرةباسمأيضاترفالشماليةأمريكاترقيفيالزينةميسش!ضة

للأكل.صالحةمدورةصغيرةتمرةوتحملالقراص



الكيميائيةميس054

الأمررر!االنوعأم!ا.مضقيوأدوات،هوائيةمومسيقية

.القراصشجرةباسمفيعرف،الشجرةهذهمنالعادي

وهيالدردار.أوراقتشبهخضراء،أوراقالشجرةولهذه

هذهجذعوتغطي.م03إلىطولهايصعل،عاليةضمجرة

خشبهاولون.الفلينتشبهثآليلىكثيرةأحيانفيالشجرة

فصغيرةفاكهتها،أما.الأثاثالصنعيستعمل،فاغأصفر

الجرانجينو،فواكهوتؤكلالطيور.وتحبها،للأكلصالحة

الذيإجوانيااسمجاء.أ!سطىاأمريكاأنحاءشتىفي

الإجوانيةالحرباءاسممنالأشجارامنالنوعهذابهيسمى

.الشجرةهذهثمارتحبالتي

الميس.:انض!إ.الكيميائيةميس

الطاوأ!ةتشبهمسطحةقمةدها،معزودةهضبةالمدشا

أسبانيةكلمةال!صلفيميساوكلمة.منحدرةوجوانب

.الجافالمناخذاتالمناطقفيالميساتوتوجد.طاولةتعني

مئاتبضعأو،هكتاراتلضعالميساحجميب!قد

أجزاء-سالقا-الميساتكانتر.المربعةالكيلومتراتمن

اسشين.بمضيتاكلتمرتفعةمناطة!أوأكبر،هضبةمن

والأحجارالبراك!!،مقذوفاتمنالميساقمةوتتكولى

أضآكل.امتقاوالتىالصخورمنأخرىوأنماط،الرملية

الأقلالصخورمنطبقاتتوجدالطبقةهذهوأسفل

الطمي.وحجرأصخرياالصوفمثل،صلابة

صخورمنبطبقاتمغطاةالميسا،منالسفلىوالمنحدرات

الصخورتآكلتعندماالميسا،أطرافعنانفصلت،صلبة

منالغربيةالجنوبيةالمناطقفيشائعةوالميساتتحتها.التي

.المتحدةالود!يات

.البوت:أيضماانظر

احاليةاالهضا!هدهتش!،.مسطهحةقمةلهامعزولةهفسةا!ليسا

ستحمالىالمرتفعةالمماطهت!ىألوانذاتميسا!ىحزءاالوعرة

!كسيكو.نيو

متنزهأقيم.متنزه،الوطئيميسالمحيرد!

الولاياتفىقوميةحدائقمنطقةفيالوطنيميسافيردي

مساكنالحمرالهنودبنىاسشين،مئاتفمنذ.المتحدة

هضبةمنحدراتسفوحعلى،الحجارةمن،عاليةصخرية

هذهبعضولاتزالكولورادو.غربيجنوبفيكبير،واد

قرر،ام609عاموفي.الانحتىقائمةالصخريةالمساكن

وأطلققوميا.متنزهاالمنطقةهذهجع!الأمريكيالكونجرس

المائدةوتعنيالأسبانيةباللغةميسافيرديالمممالمتنزهعلى

الصنوبرأشجاربغاباتمغطاةالمنطقةلأنوذلكالحفراء

والبنيون.العرعرفصيلةمن

الأجزاءفيالكهوففىبيوتهما،الصخورلحماكسوشيد

ذلكمنالهدفوكان.الواديذلكجروفمنالنائية

قصرهناكويوجد.الأخرىالقبائلضدالحمايةتأمين

ويضم،الصخريةالبيوتأضخممنيعدأرزياالجروف

ماوقتفيالقصرذلكفىوسبر.غرفةمائتيمنأكثر

غرارعلىهيكلهتشييدوتمشخص.مائتيمنيقربما

منأجزاءالقصرهذاويضم.عصريةشققذاتعمارة

هذاويضم.طوابقثلاثةأوطابقينمنوأخرىواحدطابق

تحتالمشيدةالغرفمنالعديدأيضاالصخريالقصر

يقيمونالحمرالهنودوكان،الكيفةساسمورمرفالأرض،ا

وأالراتينجشجرةبيتأيضاهناكويوجد.طقوسهمشيها

القوميةالحديقةأطلالأكبرمنقديمبيتوهو،البيسية

غرفة.151منيقربما:يضما

فيشيدتقد،البيوتهذهمعظمأنأحلماءايعتقد

نأالمؤرخونيعتقدكما.الميلاديعشرالثالثأ!رنا

موسمبعدأم003عامغادورهاالبيوتهذهساكني

.قاسجفاف

كولورادو.أيضا:الظهر

لاسما.(مأ!75-9881)برييلاجا،الميستر

وأولألسياجا،جودويلوسيلاالتشيليةللشاعرةالأدلى

عامللأدبنوبلبجائزةيفوزاللاتينيةأمريكامنكاتب

م.4591

الحبفيميسترالآمالمألمساويةعاطفيةعلاقةأحبطت

اللهلحب،تقولكمانفسها،كرمتولذلك،والأمومة

علىالشفقةتظهرقصائدهاوكالت.المفيدةوللقفعايا

والمساك!ت.الفقراء

أم(؟!)22الأسى:الصيتالذائعةدواوينهاوتشمل

معصرةأم(بم)349الأشجارقطعأم(؟)249الرقة

أم(.ء!)4الخمر

وكانت.بتشيليفيسونابلدةفيميسترالولدت

مثقفةصارتأنهاإلا،العمليةحياتهابدايةفيريفيةمعلمة



الخارجيةسلكفيعملتكما.لاحقوقتفيبارزة

فيبالتدري!بعدفيماعملت.الأمعصبةوفى،التشيلية

.المتحدةبالولاياتبفريمونت،لبيريميدكلية

الثالية(.احالميةاالحر!)!ترةالطائرةانظر:.ميسرشمدت

غيربطوليةمعركةميسلونمعركة.معرول،ميسلون

الفرنسي.ألاحتلالوجيشالسوريينالوطنيينبينمتكافئة

ولبنان)سورياالشامبلادوبريطانيافرنعسااقتسمت

-أ19)4الأولىالعالميةالحرببعد(والأردنوفلصطين

فاحتلتبيكو.-سايكسمعاهدةححسبوذلكام(189

الأميريحكمهفكانالداخلأما،أسسورياالساحلفرنسا

سورياعلىسيوتهاإحكامتريدفرنساوكانت.فيصل

الأميرإلىشفهياإنذاراغوروالفرنسيالجنرالنأرسل

سورياعلىالفرنصيالانتدابقبولمنهيطلبفيصل

رفضمموريافيالعربىالشعبولكن.أخرىومطالب

لقبولها.فيصلإلىخطياإنذاراغوروفأرسل،المطالبهذه

الشعبولكنالإنذار.قبولإلىفيصلحكومةواضطرت

فرنساممثلأمرعندها،الإنذار،هذارفضسوريافيالعربي

12صباحدمشقإلىبالزحفالفرنسيالجيشلبنانفي

الفرنسيالجيشوالتقىالجهادفيصلفأعلن،ام029يوليو

وزيربقيادةالسوريالعربيبالشعبالكاملةبأسلحته

فيمتكافئةغيربطوليةمعركةفيالعظمةيوسفالدفاع

يوسفاستشهادنتيجتهامنوكان.أم029يوليو42

العلمورفعالعربيالعلموإنزالدمشقواحتلالالعظ!ة

منجماعةوإعدأمالعسكريالحكموفرضأغرنسيا

العربيةالحكومةوانتهت.كبيرةجزيةوفرضألوطنيين

وبضعةأشهرأربعةسوىالحكمفىتدملمالتيالمستقلة

52فىوزرائهمعسوريامغادرةإلىفيصلواضطر.أيام

.ام029تموز

هذهدمشقنكبةشوقيأحمدالشعراء،أميرسجلوقد

الوطنيالعربيالشعرعيونمنتعدالتيقصائدهإحدىفي

ومنها:،الحديثالعصرفي

أرقبردىصبامنسلام

دمشقيايكفكفلاودمع

والقوافياليراعةومعذرة

يدقوعمفعنالرزءجلال

اللياليبهرمتكمماوبي

عمقالقلبفىلهاجراحات

فرنساتعرفهالثواردم

وحقنورأنهوشعرف

العظمة.يوسفأيضا:انظر

541ميسوري

بيض)نمواليف(؟البذرةتتكون)كيصالبذرةأنو:.أمدسما

(.إيضاحي)رسماللقاح)المدقات(بمالزهرةادلمجور(؟

المنطقةفىتقعوزراعيةصناعيةولايةكلدسموري

نأكما.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالغربيةسطىالم

مركزامنهاجعلبها،كبيريننهرينومرورموقعها،توممط

.والجويوالبريالنهريقلللكل

لولايةالشرقيةالحدودالكبيرالمسيسيبينهريشكل

الغربمنالولايةعبرمتعرجامجراهالنهرويشق،!سوري

والمواد،المصنعةوالمنتجات،الطعامشحنويتم.الشرقإلر،

أطوليعدوالذي،للملاحةالصمالحالنهرهذاعلىأطظم

.جيفرسونمدينةهىميسوريوعاصمة.أمريكانههـفي

مييسوري.نوشمالتلديسكتدالمسماةالسهولتقع

الماضىفيالمنطقةهذهتغطيالجليذيةالأنهاراحانتو

وجهعلى،ومناسبةللتربةمكونةموادرسبتوقدالصحيق،

مروجتقع،الغربوفي.الشاميةالذرةلنمواط!موص،

منخفضة.تلالتتخللهامنبسطةمروجأرضوهي،أو،حاج

للولاية.الجنوبيالنصفمعظمأوزاركهضبةتغطي

والجبالالتلالفيالخلابةالطبيعيةالمشاهدروعةوزرتجلى

عديدينسياحاالهضبةوتجذب.بالغاباتالمغطاةالمنخفضة

وجداولها،الكبيرةوبحيراتهاوينابيعها،الكثيرةل!!وفها

الطمييالسهلويغطي.التدفقالسريعة!افيةالكل

وقد.ميسوريولايةمنالغربيالجنوبيالركنللهسيسيبى

تنطفتمأنهإلا،سبخةأحراشاالماضىفيالمنطقةأتكا

للزراعة.منهاكبيرجزءوقيفيف

الخصمة.ميسوريسهولمنالشاميةالذرةيحصدونعونالمزا(

.ميسوريشماليمعظمالحضراءوالأعشا!الحبو!حقولتع!!

الشامية.الذرةإنتاجفيرئيسيةولايةوهي
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موجزةحقائق

!سحة.4083715:السكانعدد

.2!!م081)615:المساحة

فىالحرارةدرحةمتوسصأ.م15ياير!ىالحرارةدرحةمتوسط:المناخ

.م625يوليو

شوقم07ارتماعأدى،م054ساوكتاومجلارتفاعأكر:الارتفاع

!راسسيس.سانت!رطولع!البحر،س!

وإندلمدس.وسريمحفيلد،،!ميتىكساس،لويس!الت:ا!لدنأكبر

والحارير،الصويا،ودوا!،اللاحمةا\لألقار:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.لدرةوا

الكي!يائية،واطواد،العدائيةوالمنتحات،الظمعداتالصشاعة:

والمواد،والآلات،المصمعةالمعدليةواطمتحات،الكصلائيةالمعداتر

لمطبوعة.ا

.يريالححروا،واشصاص،الححريالمحم:ينلتعدا

الاقتصاديالإنتاجمنالأكبراالجانبالصناعةتشكل

المصالاليأحماسثلاثةحواليويوجد.ميسوريلولاية

ميسوريوتحتل.لويسوسانتكنساسمدينتيحاضرتي

فيمتقدمةولايةأنها!صما.السياراتإنتاجفيرفيعةمنزلة

الفضائية.الصناعات

أيةمنأكثرعمالآوالتجزئةالجملةتجارةتستوعحبم

أخعليماواالخدماتقطاعيأن!صما.بالولايةأخرىصناعة

أ!لسسانتبمدينةوتوجد.أضاسامنكبيراعددايوظفان

أضأمين.اولتركاتالمصارفأكبر

الشاميةالذرةإنتاجمجالفيمتقدمةولايةميسوري

إلىإضافة.للمواشيرئيسيمركزأنهاكماالصويا،وفول

،الجيريوالحجروالرصاصالحجريالفحمفإن،ذلك

التعدين.مندخلهاأغلبتكون

بينمتقدمةمنزلةلويسوسانتكنساسمدينةتحتل

.المتحدةالولاياتفيأصشاحناتباللنقلالرئيسيةالمراكز

نهرعلىداخليميناءأنشطلويس!عانتتعدكما

المسيسيبي.

الميسوريبيخهامنعديدةهنديةقبائلهناككانت

الميسوريمنطقةفيتقطنوالساوكوالفوكعرالأوساجوا

وادعت.ام673سنةالفرنسيينالمكتشفينوصولعند

ام308عاموفي.بأكملهالمسيسيبيواديملكيةفرنسا

.المتحدةللولاياتالمنطقةلبيعفرنساقامت

أغضبكا،المنطقةإلىكثيرونمستوطنونتدفق

متكررةغاراتلشنودفعهما،أراضيهملفقدانهمالهنود

معاهدةوقعواإذ،أم581عامحتىالمستوطناتعلى

.المتحدةالولاياتحكومةمعسلام

بين-الأمريكيةالأهليةالحربمعاركمنكثيروقع

ولم.!سوريولايةفي-أم865وأم861عامي

ميسوريزعماءبعضأنإلاالاتحاد،منالولايةتنسحب

المشهورالويققاطعقاموقد.للجنوبموالينكانوا

عقبتقريباسنة16لمدةالمنطقةبترويع،جيمسجيسي

.الحرب

9391عاميبينالثانيةالعالميةالحربأثناءطورت

الإمداداتلتوفيرميسوريفيعديدةصناعاتأم49وه

فىالمدنيةالمشكلاتخطورةوازدادت.السمكرية

كما.العشرينالقرنمنالسبعينياتخلالميسوري

المزارعأزمةأثناءال!جهادالولايةفيالزراعيالمجتمعأصاب

أيضاالولايةوواجهق،الثمانينياتأواسطفيالقومية

اقتصادهاأنإلا،الثمانينياتفيوماليةبيئيةمشكلات

بقوته.احتفظ

الثانيةالعالميةالحربانظر:.السفيئة،ميسوري

(.الهادئالمحيطش)الحصر

الولاياتأنهارأطولميسورينهر.دهر،مدشور!

نهرفيمصبهحتىمونتانافيمخبعهمنطولهيبلغ.المتحدة

ميسورينهرحوضمساحةوتبلغ.كم090.4ا!سحيسيبي

عشرالحوضهذأويضم2.كمأ/001.371لحو

كنديتين.إداريتينومنطقتينمنهاأجزاءأوأمريكيةولايات

اوحلبكثرةطويلزمنمنذميسورينهرعرف

عليهأطلقواالأوأئلالروادأنلدرجةبمياههالعالقأ!ينأوا

ثقيلةمياههإن:عنهفقالواالمزارعونأماالكير.الموحلاسما

بهذاالنهرسمي.للحرثالقوامورقيقةللشربأغواما

سكنتالتيالهنديةميسوريقبائلإلىنسبةالاسم

منالعلياميسورينهرمنابعتتكون.مصبهمنبالقرب

الأنهارهذهتبدأ.وغالاتنوماديسون،جيفرسونأنهار

الروكيجبالأعاليمنمتدفقةصغيرةجداولشك!طعلى

قربميسورينهروتكونتلتقيثموويومئ!مونتانافي

بمونشانا.فوركصثري

أعلى،مجرىالأنهار،منكغيره،ميسوريلنهر

سريعصافمجرىوال!على.أدنىوآخر،أوسطومجرى

أسفلفتبدأأواسطهأمامونتانا،غربيجبالمنمتدفق

إلىويتجهالجبالعنالنهريبتعدحيث،الكبرىأحتملالاتا

أبطأميسورينهرأواسطفيالمياهوتدفق.الكبرىالسهول

فيالنهرمياهحركةأما.كدراأشدوأعنها،أعاليهفيمنها

بالطين.اختلاطاأكثرولكنها،بطيئةفهيالأدنىمجراه

بولايةيانكتونمدينةعبورهبعدمنالأدنىالمجرىويبدأ

المسيسيبي.نهرمعيلتقيأنإلىداكوتا

الملاحةفيالماضيفيميسورينهرمجرىامشغ!

منابتداءالنهرأعاليفيفالحركةاليومأما،التجارية
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الحركةلكن،للنزهةحركةهيأيوأبولايةسيتيسيوكص!

شديدةحركةوهي.الأدنىمجراهفيمزدهرةالتجارية

الولاياتغربوسطمنالغربيالجزءمزارعيعندالأهمية

وتجلبالأسواقإلىبضائعهمتنقللأنها،الأمريكيةالمتحدة

النهر،موانئوأهم.مزارعهمإليهتحتاجوماالأسمدةلهم

نبراممكا،بولايةوأوماها،ميسوريبولايةكنساسمدينة

بأصنافغنيموطنوواديهميسوريونهر.سعيتىوسيوكس

والأيائلوالغزلانالدببة:مثلالبريةالحيواناتمنمتعددة

بعضوتعيش.الكبيرةالحيواناتمنوغيرها،والموظ

المسكوفئرانوالثعالبالقنادسمثلالصغيرةالحيوانات

.وأدناهالنهرأواسطفيعرسوبناتوالفطرياتوالأرانب

أنواعالصافيةالباردةميسورينهرأعاليمياهفيوتعيش

أما.المرقطوالسلمونالتيمالوسمنهاالأسماكمنكثيرة

فيهافتعيشالكبرىالشلالاتجنوبيالعكرةالدافئةالمياه

نهرحرفهضيقممرهي)أعلاه(الصورةمىتبدوالتيالجبيةاللمرات

الأمريكيالمكنشصأطلقمونتانا.بولاية،سبينمنبالقر!ميسوري

ءأ508عامديالجبالبواباتأوالجبالممراتاسمالمطقةهدهعلى

ش!الفيكلاركوليممإلمكتشفاستكشاشيةدرحلةقيامهخلال

أ!ادكئى.االمحيطكربي

البحر(،لرذئبالقارولرمثلال!سماكمنأخرىأقتاع

نهرأعاليفيوتوجد.والفرخوالشبوطالعسلور،ا!بلهد،

والبيسية.والشوكرانالتنوبأشجارمنغاباتص!سوري

أرافيعبروالأدنىالأوسطمجراهكلفىالنهرتجعرجلي

)منوالقاريةالقطنيالحوروأشجارالأعشابتكسوها

.والصفصافوالحوروالبلوطالجوز(ورممميلة

علىالبريةالحيواناتيهددماوقتفىالتلوثكان

التيوالكيميائياتالمبيداتلأن،ميسورينهرصسفاف

نأكما،بمياههتختلطكانتالمزارعونيستعملهاحإن

قتلتالموادهذهفيه.فضلاتهاتلقي!نتا!صانغ

استعمالحظرفقدالانأما.الحيوانمنوغيرهاالا:لمحماك

ففعلاتفيالتحكموأمكن،المبيداتمنمعينةاعأنم

التحسن.فيالمياهبدأتولذلكافى!مانع،

تقريبا.سنةمليونعشرينقبلميسورينهرتكون

مليونيقبلأيالبلايستوسين،الجليديالعصرأثناءف!ئي

الطبقاتمنكثيرمنوالشرقيالجنوبيالحدانتكونعام،

ميسورينهرحوضكان.الأرضغطتالتيابلميدية

شوشونقبيلةومعكنت،عديدةهنديةلقبائلهـزطنا

الجزءفيمنائالنهرعندريفر،وندفيحالياجودةالمم

صعائديقبائلسكنتكمامونتانا،ولايةمنالزصبي

والمسيسيبى،مونتاناشرقيبينالنهرحوضفيإموسالجص

)مميوكس(،كوتاوالدا،لأسينيبوينوا،الأريكاراوصشهم

القبائلهذهمنوكثيروالأوماها.والميسوريأكانساوا

عنبعيداالمعشوشبةالأرا!يفيأوقاتهميقضونكانوا

أطمياه،قيمامصدرالهمبالنسبةكانالنهرل!شالغثر،

أرقهم.لزومهماوطريقا،للصيدمنفصلاناوكلحصا

المكتشفانالبيضمنميسورينهرشهدمنأولكان

الفرنسي.الكنديجوليتولويس،الفرنسيماركتجاك

اكتشافهماأثناءام673عامالنهرمصبإلىالاثنانوكلمل

ميسورينهرحوضالمتحدةالولاياتاشترت.الىميسيبي

الفترةوفيلويزيانا.صفقةمنجزءاأم308عامفرنسامن

مريوذرالأمريكيينمنكلقامأم608وأ408عاميامينما

تنصرفالتيالمنطقةحوضباكتشافكلاركووليملوبس

القرنأوائلفيميسورينهرصار.ميسورينهرفيمها1ميا

.الغربفيالفراءلتجارةالرئيسيةالطرقأحدامععشرالتا

النقلزوارقبولمماطةتنقلالأمرأولفيالفراء!،نت

عامفيالنهرفيالبخاريةالسفنحركةبدأتثمطحة،الم!

الرئيسية.النقلوسيلةالبواخرصارتماوسرعان،أم981

القرنأواسطفيغرباسافرواالذينالروادمنكثيروورلع

نهربواخرإحدىظهرعلىالمسافةمنجزءاعشرا&اسمع

ظهوربعدالنهرهذافيضعفتالحركةلكن.مب!موري

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالغربفيالحديديةالىكك
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لايزال،ميسورينهرمنالأدنىالمجرىولكن،الميلادي

أغرناأواسطفيحدثت.أجوماحتىمهماتجارياطريقا

ل!شأضهر،امجرىطولعلىمدمرةفيضاناتالعشرين

النهرمجرىعلىبنيتأكتيالضخمةالستةالسدود

قللت،فروعهع!ىأقيمتاشتيالصغرىوالسدود،الأوسط

قلبالسدودهذهوتعد.الفيضاناتهذهأخطارشأنمن

فهساكذلكإلىبالإضافة.ميسورينهرحوضمشروخ

والريال!!رباءوتوليد،الفيضاناتفيالتحكممشروع

التشييد.تحتمازالالذي

.ميشالزكور،انظر:ركور.ميشال

المستعارالاسمأم(.079-1)259يوكيوميشيما،

محاربيأجدتقاتمجدأعمالهكانت،يابانيروائيلكاتب

أسديمتراطيةاالقيمينتقدكانولأله.القدامىالساموراي

طقوسمتبعالهرفيقمعالانتحارعلىأقدمفقد،الحديثة

.السامورايانظر:سيجوكو.باسماالمعروفةالساموراي

هيراوكاباسمولادتهعندميشيمايوكيوسمي

قصةأولونشرتطوكيو.فيالمحاماةوامتهن،كيميتاكي

ل!حة!.وقتفيالمدنيةبالخدمةوالتحق.أم144عامله

ومن.قناعاعترافاتبعنوانروايةنشرأم949عاموفي

معبدام(،)549الأمواجعحوت:الأخرىارواياتهضمن

أس!ضالاناهدانعالجوقدأم(.9ء)6الذهبىالسرادق

.والجمالالعنيفالموتموضوعي

كرسهاأكطاالدرعجمعيةأم689عامميشيماأسس

لدصاتيهالقتاليةالفنونفيخبيراوصار.السامورايلروح

استغرقتالتيالخصوبةبحرلروايةإنهائهوبعدوالكيندو.

دخل،أم79و.أمء69عاميبينماالفترةكتابتها

وانتحر.طوكيو،فيالعسكريةالقيادةمقرإلىميشيما

دائمةغيرالأشجارمنأنواعأربعةاسمالسائلةالميعة

وتصير،القيفشجرأوراقتشبهأوراقذات،الخضرة

فيالسائلةالميعةأشجاروتوجد.الخريففيزاهيةألوانها

ذاتأخشابهاعلىللحصولوتزرع.الشماليةوأمريكاآسيا

الع!إةالصمغيةالمادةمنوللاستفادة،وللزينةالأحمر،اللون

الطبية،الأغراضفيبلسماتسشخدمحيثمنها،تسيلالتي

مختجات.منشابههوماالصابونفيمعطرةورائحة

مساحتهاتبلغالهند،تمشماليصعيرةولايةميغالا،

نسمةأ076؟626.سكانهاعدديبلغ2.كم.94222

شيلونج.مدينةوعاصمتهاأم.119عامإحصاءححسب

.والحبوبوالخضراواتالفواكهزراعةسكانهاويزاول

وتعتمدبعد،تستغللمالتيالمعادنبخاماتغنيةوالولاية

رطوبة.العالمماطقأكترإلهاقيلوقدىميعالايا،فيتشارابونجي

ولااضسيجاوصناعةاليدويةالصناعاتعلىاقتصادهافى

حدلمجة.صناعاتبهاتوجد

غراءأيضاوتسمىالحيوانيالجيلا!نأنواعأ!الميكا

أبيضلونذات،شفافةشبهمتينةمادةو!ط.السمك

وتأتى.الأسماكلبعضالهوائيةالمثاناتمنتحضر،فضي

ضخم،سمكوهو،الروسيالحفشمنالمي!صاأنواعأجود

القدسمكمنأيضايأتيقدولكنهال!صافيار،منهيستخرج

النازلي.سمكمنر

منالمثانةبامشخراجالمصنعونيقومالميكا،ولتحضير

جلدهامنهاينزعونثمبارد،ماءفيوغسلهاالسمك

ثمالمتبقيالجزءيغسلونذلكوبعدالأسود.الحارجي

الجلدينزعونث!ا،يجفحتىخشبيلوحعلىيضعونه

أ!مطوانتين،بينيمررونهثم.الخفقوتكراربالفركالداخلي

بالحريرشبيهرفئشفافلثمريطإلىيتحولحتى

.المصقول

والمربىاللصاقأنواعبعضصنعفيالميكاوتستعم!!

والحساء.ا!لاما؟

المعادنمنلمجموعةاسمالميكامعدن.معدنا!،

والسليكونوالأكسجينالألومنيومذراتعلىتحتوي

بخاصيةالميكاوتمتاز.منتظمةرقائقشكلفيمعاالمرتبطة

وأرقائقإلىجيدلش!صلتنقسمأنهاأيم!بمالتامالانقسام

وقابليتهاومرونتهابقوتهاالميكارقائقوتمتاز.رقيقةطبقات

منظلالتكسوهاقدأوملونةغيرالميكاتكونوقد.للمط

البنفسجي.أوالأخضرأوالبنيأوالأسوداللون
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فهي:وفرتهاحعسبالميكامنالرئيسيةالأنواعأما

المسكوفيت.3-.البيوتيت-2.ا!لوجوبايت-أ

طبقابعضعنبعضهاالأنواعهذهوتختلف.اللبيدوليت-4

الألومنيوممنكلطبقاتبينتوجدالتىالمتنوعةالموادلذرات

.الطقاتتماسكعلىتحافظالتيوالسليكونوالأكسجين

وهو.والبوتاسيومالألومنيومعلىالمسكوفيتويحتوي

وقدباهتا.أخضريكونقدأنهإلاله،لونلا-عادة-

)سكانالموسكوفيينلأنبمالاسمهذاالمسكوفيتاكتعسب

فيحتويالبيوتيتأماللنوأفذ.زجاجاامعتخدموهموسكو(

ويحتويأسود.ولونه،والبوتاسيوموالمغنسيومالحديدعلى

لونهيكونوقد،والبوتاسيوم،المغنيسيومعلىالفلوجوبايت

علىاللبيدوليتويحتوي.لونلهلايكونقدأوباهتا،بنيا

باهت.بنفسجيولونهوالليثيومالألومنيوم

ا!لتحولة.والصخورالناريةالصخورفيالميكاتوجد

منكبيرةكميةعلىأحتوتماإذاالصخورهذهوتتلألأ

الميكا.

فىعوازلوالفلوجوبايتالمسكوفيتويصتخدم

المفرغة.والصماماتالمكثفاتوفيا!وبائيةالأدوات

فى-يستخدمانكما.المفرغالصمام،المكثفأنظر:

فيللاحتكاكمخففةحشوة-الأرضفيالمتوافرشكلهما

الدهاناتتصنيعفيممطحيةوطبقةالصناعيةالقوالب

أما.الاسطحإنشاءفيتستخدمالتيوالموادوالبلاستيك

فييستعملالذيلليثيوممصدرافيستخدماللبيدوليت

ومنتجاتالخزفصناعةوفيالعمرطويلةالجافةالبطاريات

منفيتحولالبيوتيتاما.والألومنيوموالشحومالزجاج

الذي،الفيرمكيولايتإلىالجويةللعناصرتعريضه3خلال

والكاتمةالعازلةالخاصةالبناءموادصناعةفىيستخدم

الفيرمكيولايت.:نظرا.للصوت

شكلعلىأوضخمةرقائقشكلعليالميكاتنتج

وتعدالميكا.رقائقأوالميكافتاتتسمى،صغيرةقما

وقدومدغشقر.البرازيلمنكليليهالهامنتجأكبرالهند

القرنخمسينياتمنذالميكارقائقاستخدامتراجع

الموادولأنالعاليةإنتاجهاتكاليفبسببوذلكاععشرين،

لذلك،وإضافةجزفما.بشكلمحلهاحلتالاصطناعية

تقليلإلىالأخرىوالأجهزةالترانزسمتورتطورأدى

الميكا.رقائقعلىتحتويالتيالمفرغةالصماماتا!شخدام

المنتجاتفيتستخدملاتزالالميكارقائقفإنذلكومع

المتنوعة.والكهربائيةالإلكترونية

.الصناعاتمختلففيأهميتهفلهالميكافتاتأجما

ولايةتعدكمالها،منتجأكبرالمتحدةالولاياتوتعد

المتحدةالولاياتفيللميكامصمدرأهمالشمالية!طرولينا

الجنوبية.داكوتاثممكسيكو،نيوولايةتليها

مصطلحوهو.اليابانلإمبراطورالقديماللقبا!دوا

اليابانيةالكلماتمنومأخوذأيضاالأجانبيىصتخدمه

إلىالصينيةالحضارةدخولفبعد.السامىالبابتعنيالي

يطلقوناليابانيونبدأ،الميلاديالسادسالقرنفيالإابان

.السماويالإمبراطورأيينو،اسمإمبراطورهمعاى

الشخصىباسمهإمبراطورهمإلىيشيرونلاأجابانيونوا

لهماختيرتأسماءوعهودهمالأباطرةعلىويطلق!للقا.

تينوباسممثلاهيروهيتوالإمبراطورفيعرف%صيصا،

شوا.الإمبراطورأولثوا،

أقدمالحاكمةاليابانيةالأسرةالمؤرخينمنكتيرويعد

اليابانيةالأساطيروترجع.كافةالعالمفيالحاكمةالأسر

للتقاليدوطبقا..مق066إلىالأباطرةأولجيمو!سر

ويعتقد.الضمسإلهةصلبمنجيموانحدرفقد،اكوارثة

إلاما،حدإلىمبكرالتاريخهذاأناليابانيونرخونالمؤ

عهدا.421إلىنفسهاالأباطرةعائلةأصليردونأنهـ3

كتابمنوهما،سوليفانوارثرجيلبرتوليمكتب

الميكادو.عنوانهاشائعةغنائيةمسرحية،الفكتوريصرالكل

.وسوليفانجيلبرتاءلر:

القوىتأثيرفييبحثالفيزياءعلممنفرعال!يكافيكا

الحركةحالةفيوالغازيةوالسائلةالصلبةالأجسامع!!

انظر:.الحيلعلمالأقدمونالعربوسمماها.وا!سكون

المهندسونيعتمد)الفيزياء(.والمسلمينالعربعندال!لوم

فيوالتشوهاتالإجهادأتلتحديدالميكانيكاعلمعلم!

التركيبيةالأجزاءأوالمسننةكالتروسالالاتأ%%اء

أسسالمهندسونيستخدمكما.التحميل!أعمدة

الأحجامالختلفةالأجزاءوتصنيعتصميمفىالمبكانيكا

شديدةأو،الحاسوبكأجزاءالدقةشديدةكانتاءسو

فيالفلكعلماءيستخدمهاكذلككالسدود.الض!خامة

والأجرأموالكواكبالنجومبتحركاتتنبؤاتهمإ%رأء

عنبحوثهمفيالطيعةعلماءيستخدمهاكماال!ونية،

الذرية.الجىمسيمات

والديناميكاالإستاتيكاقسمينإلىالميكانيكاتنقسم

حالةفيالأجسامطبيعةفىبالبحثتعنىفالإستاتيكا

أما.ثابتواتجاهثابتةسرعةفيالحركةأوالسكون

المتغيرةالأجسامطبيعةفىبالبحثفتعنىالديناميكا

المؤثرةبالقوىوعلاقتهما،كليهماأوالاتجاهأوالىسعة

للأ:حرى.ا

الموأدحركةفيبالبحثالجوامدميكانيكاوتعنى

التيوالقوىللتشكلالقابلةالجامدةوالأجسامالبملمبة

الموادمعفتتعاملالمتصلةا!ليكانيكاأما.الحركةهذهتعبب

الصلبةوالأجساموالسوائلالغازاتمثل،الشكلالمت!جرة
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وهي،المرونةنظريةالمتصعلةالمي!صانيكاعلمويشمل.المرنة

ونظريةالصلحة،للموادالارتداديةالتشكيلاتدرالممة

الصلبة،لل!وادالدائمةالتش!جلاتدراسةأياللدونة،

وكذأك،الموائعحركةدرا!ةأيالموائعوديناميكا

لصحركتهاوالغازاتدراسةأيبمالهوائيةالديناميكا

فياسموائلدراسةوهيالهيدروليكاوأخيرا،الأجسام

الحركة.أوأسحكوناحالة

بمعلم،لسوائلا؟ئيةلهوااميكاينالدا:أيضانوا

تيكا.ستالاا

يصفالفيزياء،عدمميادينمنميدا!الكم!فيكا

كذلكويوضح،الذريةالجحسيماتوحركةالذرةتركيب

وكيفضوء،ش!سلفيالطاقةالذراتتمتصكيف

الضوء.طبيعةويوضحتطلق!،

أسقصوىاالحدوديتجاوزماإلىالكماميكانيكاتمضي

التيالقوانينأساسعلىتقومالتي،التقليديةللفيزياء

منتعدوهي.نيوتنإسحة!اسميرالإنجليزيالعالمصاغها

العشرين.القرنفيتحققتانتيالكبرىالعلميةالمنجزات

تطويرفيساهمتفقد،السظريةأهميتهاإلىوبالإضافة

مكنتكماوالترانزستور،الليزرأجهزةمثلعمليةأجهزة

والتفاعلاتل!روابطأفضلفهمتحقيقمنالعلماء

الكيميائية.

صغيرةجسيماثالذرةفيتتحرك.الكمميكانيكافهم

هذهعلىويطلة!.سالبةكهربائيةشحنةذات

نواةحولمداراتفيوتتحركالإلكتروناتالجسيمات

الإلكتروناتأنالكمميكانيكاوتوضح.موجبةشحنةذات

يدعىمداروكلبعينها،مداراتفيإلاالتحركلايمكنها

يكونوعندما.الطاقةمنمعينةقيمةولها!لكمىا!للإار

منبعينهمستوىفييوجدفإلهمحددمدارفيماإلكترون

ويظليمتصها.أوالطاقةولايطلق،الطاقةمستويات

حالها،علىذرتهأنطالما،العاديةالحالةهذهفيالإلكترون

فإن،الذرةهذهعلىخارحيةقوىأثرتماإذاولكن

آخر.م!صمىمدارإلىمتنقلاشغيرأنيمكنالإلكترون

إلىأعلىطاقةذيمدارمنالإل!ضرونيقفزوعندما

ضوء،شكلعلىالطاقةيطلقفإنهأق!!،طاقةذيمدار

تدعىالطاقةمنصغيرةحزمةصورةفييطلقالضوءوهذا

فىالفرقهذهالفوتونطاقةوتساوي.فوتونأوكوانتم

إلىأحدهمامنالقفزحدثاللذينالمدارينبينالطاقة

ويقفزفوتونا،يمتصأنكذلكيمكنهوالإلكترونالاخر.

وبهذه.أعلىطاقةذيمدارإلىأدنىطاقةذيمدارمن

خلالهامنالتيالعمليةتوضحالكمميكانيكافإنالطريقة

وتمتصها.أ!سوءافوتوناتالذرةتطلق

موجةالضوءأنيعتقدونالسابقفيالع!ماءكان

نأنعرفالانولكننا،متواصلدفقشكلعلىتنبعث

.والموجات)الفوتونات(الجسيماتمنك!!خواصللضوء

عددمعأيبمالموجاتترددمعتتناسبطاقةوأطفوتون

الثانية.فيالذبذبات

وأترددايمثلواحدا،طيفياخطاالصافيالضوءيشكل

ذاتموجاتماكيميائيعنصحرذراتوتطلقمعينا.لونا

الختلفة.الخطوطمنالعديدلإنتاجالنطاقواسعةترددات

العنصرطيفالخطوطمنالسلسلةهذهوتشكل

ويمكنآخر.عنصرأيطيفعندختلفالذي،الكيميائي

يأطيفخيوطتردداتتقديرالكممي!!انيكابامشخدام

عنصر.

منوغيرهاالإلكتروناتأنال!صمميكانيكاوتوضح

وهذه.كذلكبالموجاتمرتبطةللمادةأسذريةاالجسيمات

موجيةأطواللهاالمادةموجاتتسمىانتيالموجات

ترددمعالأحوالكلفييتناسبالموجيوالطول.محددة

الكميةوهذه.الجسيماتحركةكميةومعالموجات

سرعتها.فيالجسيماتكتلةبضربتحسب

فيالإلكتروناتلترتيبتفسيراالمادةموجاتوتقدم

المؤثراتعنبعيداإلكترونيكونفعندما.منفصلةمدارات

مسافةعلىالذرةنواةحولتتطهابقموجتهفإنالخارجية

صعوبة.دوننفسهاتلاحقأنالموجةتتئلهذه

موجيةأطوالذاتموجاتلهاالواحدةالذرةوإلكترونات

مسافاتعلىمداراتتشكلالإلكتروناتوهذه.مختلفة

.النواةمنمتباينة

فيال!خرىال!سالمعيةالأفكارمنالريبةمبدأويعد

ماجسيموضعفإنالمبدألهذاووفقا.الكمميكانيكا

المبدأوهذا.متزامننحوعلىبدقةقياسهمالايمكنوسرعته

وبالإضافة.معينةموجيةخواصلهالجسيملأن،صحيح

الجسيموضعلتحديدالمستخدمةالويقةفإنذلكإلى

يتعينالمثالسبيلفعلىلها.لاحدودلدقةلاتسمحوسرعته

القياساتهذهبمثلللقيام(الطبيعة)علحاءالفيزيائيينعلى

هذهولكن.لرؤيتهالجسيمعلىالفوتوناتإطلاق

وضعهعلىتؤثرفإنهاولذابالجسيمتصطهدمأصفوتوناتا

قياسلايمكنهمالفيزيائيينفإنلذلكونتيجة.وسرعف

تماما.بالضبطليسولكنالدقةببعضإلاالأجسامخواص

بلافكماكسالألمانيالفيزياءعالمطرح.تاريخيةنبذة

المنبعثالضوءطيفلتفسيرالكماتف!صةأم!..في

الفيزياءعالمقامأم509وفيبعينها.ساخنةأجساممن

بلانك،فكرةنطاقبتوسيعأينشتاينألبرتالمولدالألماني

الكهروضوئى.بالتاثيرالمسماةالظاهرةلتفسيروذلك
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جسيماتمنيتكونالضوءأنعلىأينشتاينبرهنوبذلك

الفيزياءعالمبور،نيلزوأقترح.موجيةخواصلهاالطاقةمن

عامفىللذرةالإلكترونيالتركيبنظرية،الدنماركي

الضوء.الدراتتشعكيفكذلكوأوضحام،139

وبينبينهللتمييزالكمنظريةبورعملعلىالعلماءويطلق

الكم.لميكانيكانطاقاالأوسعالنسق

فكرةبروغلىدولويسالفرنسيالفيزياءعالمطرح

الفيزياءعالماوقام.أم429سنةفيالمادةموجات

منهماكل،هيسينبرجوالألمانيشرودينجرإيرفينالنمساوي

فيالكمميكانيكاأشكالبتطويرالاخر،عنمستقلأ

ذلكمنذوتم.العشرينالقرنمنالعشرينياتمنتصف

علىوتطبيقهاواحدنسقفيالأشكالتلكتوحيدالحين

وعلمالكيمياءذلكفيبما،العلميةالمجالاتمنالعديد

الصلبة.الأجساموفيزياء.الجزيئيةالأحياء

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

إيرفيتيسحر،ترودألبرت،ينأيششا

الضوءلودفيجإيرلمستكارلماكص،بلالك

الفوتوننيلز،بور

الفيزياءماكسبورن

الصلمةالأجسامفيزياءديكتورلوي!،بروعليدو

فرنر،هيسينرجموريسأدريادلول،يراكا

علم.،قيقةلداءلأحياا:نظرا0لمدكروبا

طاقةإلىالصوتتحويلعلىيعملجهازإلميكرو!ون

خلالأوأسلاكعبرمباشرةالطاقةهذهوتنتقل.كهربائية

وأ،للصوتمكبرمعمرتبطمستقبلإلىراديو،موجات

.صوتإلىتحولهأخرىأداة

الذيالبثهاتفشكلميكروفونأولأتخذوقد

.أم876عامبلجراهامألكسندرالأمريكيالخترعطوره

الجمهور،مخاطبةأنظمةفيالميكروفوناتتستخدم،واليوم

الصوتتسجيلوفي،والإذاعيةالتلفازيةالعروضبثوفي

تسجيلاتوفي،الأسطواناتطبعوفي،ل!*فلام

الإذاعاتفيأيضاالميكروفوناتوتستخدم.الكاسيت

.الهواةوإذاعاتالثمعبية

لغاياتالتصاميمالمتنوعةالميكروفوناتوتستخدم

الشعبية،الموسمقيةالفرقفيالعاملونويستخدم.!ختلفة

باليد.المحمولةالميكروفوناتالمسليةالبرامجمقدميووجض

وترتبط.قوائمذأتالميكروفوناتمناخرىءأنواعو!لناك

تمسكحيثالميكروفونذراعتسمىبذراعأخرىاعأنم

ويمكن.الفيلمممثلمعأوالتلفازجهازفوقبا!أجكروفون

أنهاإلا،اتحاهأيفىالممثلتلحقأنالميكروفونلذراع

ميكروفوناتوضعويتمالتصوير.آلةمدىخارجفمى

ميكروفوناتأما.العنقحوليربط،خيطفيالآللادة

الذيالشخصملابحرعلىتثبيتهافيتماد!سدر،

مها.خخديى

كافةمنالصوتالميكروفوناتبعضوتلتقط

الصوتأضقاطأفىحساسايكونبعضهاأنإلا،الاتجاهات

شاملالميكروفونويلتقطمحدد.اتجاهمنادمالكل

ويستخدم.الجهاتكافةمنالصوتالا.تجاهات

الأماممنالقادمالصوتلالتقاطالاتجاهينذواليكروفون

الاتجاهذووالميكروفون.الجانبينمنوليس،الخلفوكلن

.واحدةجهةمنالصادرالصوتيلتقطالواحد

حدوثإلىالصوتيؤديالميكروفوناتبعضوفي

يولدالاخربعضهاوفي.الكهربائيالتيارفيتزيرات

فيالصوتيةالموجاتطبيعةمعالتيارويتطابقتيارا.اله!وت

.الميكروفوناتج!سيع

الصوتلتحويلهاطبقا،الميكروفوناتتصنيفويمكن

الخمسةوالأنواع.أنواعخمسةفي،كهربائيةطاقةإلى

،الكربون-أ:هىمكوناتهاتعقيداتحسبمرتبة

يمالمحصتيةلالموجاتيهترمتذبدبمعدنيقرصعلىتحتويالميكروفولاتمنوكثهير.كصبائيةطاقةإلىالصوتبتحويلالليكروفونيقوم

تيارذلكعنويتوأسدالكهرواجهاديةالبلوراتتسمىموادءندالمتدلذ!المرصيهتز(اليمين)إلىوالحرفأصلورةاميكروفونو!ي.الطبلة

هذهصوينتجمغسطيسىمجالعبرسلكىملصتحريكفىالمتا-بذ!القرصيتسببأيسار(ا)إلىالمتحركالملفذيالمي!صوفونوفي.كهرلائي

الملص.!يكهربائيتيارالحركة
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الشريط،-4،المتحركالملف!3-،والخزفالبلورة2-

والشريط،المتحركالملفذاتوالميكرفونات.المكثفء-

الأنواعمنأدقبصورةالصوتبثإعادةيمكنهاوالمكثف

والتسجيلاتالأفلامصناعةفيوتستخدم،الأخرى

التلفازية.والمشاهد

الزر،تسمىصعيرةحاويةلها.الكربونميكروفونات

تيارالكربولىفيمروإذا.كربونجسيماتعلىتحتوي

يسمىفلزيقرصيقوم،بطاريةأومولدمنينتجكهربائي

عندمافيتذبذبالزرعلىبالضغطالميكروفونطبلة

تحولاتالذلذباتوتسبب.الصوتيةالموجاتبهتصطدم

وفوناتمي!ضوتستخدم.أ!ربونافييسريالذيالتيارفي

أ!واف.افيرئيسيبشكلالكربون

موادعلىوتحتوي.والخزفالبلورةميكروفونات

تياراالبلوراتهذهوتولد.الكهرواجهاديةالبلوراتتسمى

الكهرواجهادية.انظر:.عليهالضغطيتمعندماكهربائيا

تلمسا!أ!اترواطبلةعلىالميكروفوناتتحتويوقد

بوساطةكصبائيتيارتوليدوشم.عليهلاتحتويوقدالبلورات

وأبالطلةتصطدمالتيأصوتاموجاتتحدثهأسذياالضغط

والخزفالبلورةميكروفوناتوتستحدم.مباشرةالبلورات

وفى،الكاسيتأشرطةتسجيلوفي،الهواةإذاعاتفي

.الجمهورمخاطبةأنظمةمنالعديد

مربوطسلكيملفلها.المتحركالملفميكروفونات

وحين.مغنطسيمجالفىمعلقانوالطبلةوالملف.بالطبلة

المجالعبرالملفتححرك،بالطبلةأصصوتيةاالموجاتترتطم

فيكهربائىتيارتوليدعلىالحركةهذهوتعمل.المغنطيسي

الشعبيةالإذأعاتم!العديدوتستخدم.الملف

.المتحركالملف!مي!صوفونات

شريطلهاميكروفونات.الشريطميكروفونات

تيارتوليديتمحيث،مغنطيسيمجالفىمعلقحديدي

وتحركهبالشريطالصوتيةالموجاتترتطماعندماكهربائي

الملف!ميكروفونمنكلويصنف.المغنطسيالمجالعبر

المي!صوفوناتمنأنهماعلى،الشريطوميكروفونالمتحرك

تيارإلىالصوتتحويلعلىتعملالتيوهي،الدينامية

كهرومغنطيسية.بطريقةكهربائي

أحيانا--وتسمى.المكثفميكروفونات

شلزشين،لوحتينعلىوتحتوي،المكثفةالمليكروفونات

شحنويتمبعضهما.عنقليلامتباعدبشكلترتكزان

جهازوهومكثفا،تعملانحيث،كهربائىبتياراللوحتين

مرنة،الأماميةاللوحةوتكون.الشحنةتخزينعلىيعمل

الموجاتوتقوم.فثابتةالخلفيةاللوحةأما،طبلةوتستخدم

تحولاتحدوثإلىيؤديمماالأماميةاللوحةبهزالصحوتية

المكثف.ولدهالذيالكهربائيالتيارفى

منقليلةكميةبإنتاجالمكثفميكروفونويقوم

يسمىجهازعلىيحتويأنولابد،الكهربائيةأطاقةا

عنتصدرالتي،الإشارةقوةزيادةعلىيعمل،المضخم

ويتم.المطلوبالمستوىإلىتصلحتى،المي!صوفون

التي،المكثفميكروفوناتمعظمفيالمكثفاتشحىت

وتعمل،مؤقتبشك!الكهريتية،المكثفاتتسمى

تشغيلعلى،المي!صوفونفيموجودةصغيرةبطهارية

الأجهزةفيالكهريتيةالمكثفاتوتستخدم.المضخم

السمع.علىتساعدالتي

المواسوعةفيصلةذاتمقالات

الفونوعرافالتلمار

تصلهاايولرادا

دقياستستخدمميكانيكيةن!ةالمدكروميدر

لمراعاةالميكروميتريستخدم.الصغيرةوالزواياالمساشات

الأجهزةمنعديدةأنواعوهناك.أسقياساتافياسدقةا

،التلسكوباتمنهابمي!صوميترمزودةأ!لميةواأ!ندسيةا

الجغرافي.المسحومعداتوالمجاهر

المقياسيسمىالميكروميتراتمنشائعنوعوهناك

منويتكون.الأجسامسمكلقيامىيستخدما!ليكروي

مثبتة،صامولةداخليدور،قلاووظأوميكرويمحور

من،قياسهالمرادالجسمعلىالمحورويطبق.قفيبويغطيها

عددويقاس.ا!لعدنيةالحلقةيدعىجزءتدويرخلال

تدريجين،بوساطةالمعدنيةالحلقةتكونهاالتيأرروراتا

المعدنية.الحلقةعلىوالآخرالقضيبعلىمثبتالأوأ!ا

للحلقةدورةكليدفعالمتريةالمي!صوميتراتمنالكثيرفىو

الحلقةوبإمكان.الأفقىالاتجاهفيم.،هالمحورالمعدنية

برتلىمحور

حصميكروي

ء.خير-لا-!صص

دائريتدريح

يقيسالرسمفيالمينوالجهازالأشياء،سمكيقيسميهرويمماس

!لم..023إلى
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علىملما.،.اأوملم،ء،.منبتسجيلالمعدنية

.الدائريالتدريج

القدمة.:أيضاانظر

النباتان!:الأرهار.ثئائيةالميكروميريا

الأرهار(.ثائية)الميكروميرياالعربيةالبلادفيالبري

البلادفيالبريالنباتانظر:سيئاء.ميكروميريا

سيساء(.)مبكروميرياالعربية

.الأطواللقياستستخدممتريةوحدةاووون

المر.من.!....،أالواحدالميكرونويعادل

الصغر،متناهيةالمسافاتلقياسالميكرونيستخدم

تقاسفمثلا،جدا.الدقيقةالأجسامسمكولقياس

أشعةشكلعلىالمنبعثةالحراريةللطاقةالموجيةالأطوال

أليافأحجامالعلماءويقيس.بالميكرونحمراءتحت

المتناهيةوالأجسام،الغروانيةوالجسيماتالأسبستوس،

بالميكرون.بالمجهرإلاترىلاالتيالأخرىالصغر

-يرةشبهأنهارأطولميكونجنهر.لهر،ملكولج

فييجري.كم000/4حواليطولهيبلغ،الصينيةالهند

جزءاويشكل؟التيبتشرقيمنالشرقيالجنوبيالاتجاه

لاوسفيالنهروير.ولاوس)سيام(تايلاندبينالحدودمن

مدينةقربالصينبحرفييصبأنقبلوفيتناموكمبوديا

السفليةالدلتامنطقةفيميكونجنهريعرفمنه.هوشى

الميكونجفيالإبحارالسفنتسطعولا.سيغوننهرباسم

البعيدةالداخليةالمناطقفيأما.?كم.مسافةسوى

النهر.الرمليةوالمرتفعاتالمنحدراتفتعترض

اسيا.:أيضانظرا

يابانيسياسيام(.889-91)70تاكيوصكي،

ديسمبرإلىام479ديسمبرمناليابانلوزراءرئيساىول

الياباني.الليبراليالديمقراطيالحزبرأسكماأم،769

احتفظالتيام769عامانتخاباتبعدمنصبهمناسضقال

تهمةوجهت.البرلمانعلىبالسيطرةالديمقراطيونضلإلها

الديمقراطيالحزبأعضاءبعضإلىفتراتعدةفيسادالة

هذهأنغيرهؤلاء،بينمنميكييكنلموإن،الايبرألي

.الحزبانتكاسةفيأسهمتألااتهامات

،باليابانشيكوكوبجزيرةدوناريبلدةفيميكىولد

سمافرثمام،929عامطوكيوفيميجيبجامعةادحق

عملحيثأم،329عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلر،

أصلمنالأمريكيينالمستمعينلجمهورومذيعا!حاضرا

جامعةفيوتخرج،أم369عاماليابانإلىعادثم،يابىاني

التالي.العامفيهـجي

انتخابهيتمنائبأصغرام379عامفيميكيأصبح

61للبرلمانانتخابهبإعادةقياسيارقماوحقق،البرلمانفي!

7291عاميبينالوزراءلرئيسنائباعملكما.ةمم

بمجلستسئوظائفالسنينمرعلىوتقلد.أم4"79و

حزبه.فيمناصبوعدةالوزراء،

المتحركةالرسومبموالت،ديزنيانظر:.ماوس!!كي

.(تاريخيةفيذة)

يطدق.اللإمبراطوريالقياسنظامفىأطوالوحدةالدهيل

الأطوالوحدةعلىالأرفمىالميلأو،التشريعىالميلألىم

هذهوتعادل.الأرضعلىالمسافةلقياسصتخدمةالم!

أولالرومانوكان.قصبة032أوقدما،0285الوحدة

ألفأوقدم،5).00يساويكانالذيالميلاستخدممز،

--

مترا(أدء3)4قدمد/ر،،.الرومانىالميل

متر(1ء8/)2قدم6،،+76أالجويأواليسريالميلى

متر(1961قدثاء2".التشريعر،أوالأرضىالميل

المتريالمظامويستخدم.قدم000/5يعادلالقديمالرومانياللكانوالجو.البحروفيالأرضعلىاللسافاتتقيسانحتلفةالمليلأنواع

.الأرضمحيطإليهايخقسمدرجة036منواحدةدرجةمنس!ينعلىواحداالحويأوالبحريالميلويعادل.المسافاتقياسفيالكيلومترات

التشريعيالميلالأولىإضاليثالملكةجعلتثموم!قدما.066دالمعادلبالفرلنجالمسافاتالإنجليزقاس،،الميلاديعشرالسادسالقرلىولي

قدما.028.5أوفيرلنح،8يعادل
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عامحواليوشي.أقدامخمسةمنهاحلطولخطوة

إلىقدمآلافالخمسةذوالرومانيالميلتغير،أم005

كثيرةبلداناألىكيرقدما،هو028يعادلالذيالحاليالميل

للميل.الخاصبمقياسهاتحتفظتزاللا

بالكيلومترالأرضيةالمسافاتالمتريالنظامويقيعم!

خمسةحواليأوقدما،.80283.الكيلومترويعادلوالمتر.

ويعادلأك!،،34906أ!احداالميلويعادل،الميلأثمان

صوحدةالميلالبلدانمعظمهحرتوقد.م.48،03القدم

منه.بدلآالمتريالنظاميستخدمحيث،المسافاتلقياس

المليلأوالبحريبالميلأجحرافيالمسافاتوتقاس

تقسيمطرية!عنالبحريالميلعلىالحصولويتم.الجغرافي

إلىدرجةكلتقسيمثم0،536إلىالأرضدائرةمحيط

وأ،واحدةدقيقةالبحريالميلويعادل.قيقةأ06

الدوليالبحريالميلويعادل.الأرضمحيطمن621

يساوييجعلهالذيالأمرقدما،915417606

أك!.852،أوأرضيا،أوتشريعياميلا977015.1

التيفالسفينة.طولوحدةد!سرعةوحدةهيأحقدةوا

بسرعةتبحرإنهايقالأصساعةافيواحدابحرياميلاتقطع

.واحدةعقدة

الفرسخ؟بمالعقدة،والمقاييسالأوزان:أيضاأنظر

الفرلنج.الكيلومتربم

الميل.؟العرضخطانظر:.البحريالميل

الميل.،العقدةالعرف!؟خطانظر:.الجغرالمحيالميل

قربلالذهبغسيةتعدلنمنطقةالدهييالمدل

الثمينةالروا!سبتوجدحيتأ!متراليا،غربي،كالجورلي

كالجورلي.منكيلومتراتخمسةبعدعلىبولدار،قرب

انظر:.أم398عامالذهبيالمي!!رواممباكتشافتم

لجورلي.كا

فيلسوفأم(.056-1)794فيليبميلائكتون،

فيلوثرلمارتنالرئيسيالمراشقكان،ألمانيومفكرإنساني

!يلانكتونكتب.وقيادتهاللوثريالدينياللإصلاخبدء

مشهورعمليدليلوهوأم(،152)العامةالمحادثات

الرجوعأحلمنمنظمبأسلوباللوثريةالمبادئيحدد

أوجسبيرجلاعترافاشئيسيالمؤلف!كانكما.السهل

اللوثرية.الكنيسةلعقيدةالأساسيالبيانأصبحالذي

لوثر.منهدوءاأكثربشخصيةيتمتعميلانكتونكان

للقضاياالوسطىالحلولإلىالوصوليحاولدائمافكان

البروتستانتوب!ت،والكاثوليكالبروتستانتبينفرقتالتي

القضاياهذهمنكثيراأنميلانكتونأعلنوقد.أنفسهم

لكنه.النصرانيةالوحدةدونتحولأنيجوزولامهمةغير

التقاليدهجرتقدالكاثوليكيةالكنيسةأنأيضايعتقدكان

وكان.المسيحبعدالسنينمئاتبعدالحقيقيةالنصحرانية

.البابواتسلطةحاصةلصورةيعارض

لوثرمثلوكان.كارلسروهقربميلان!ضونولد

الأدبفيمتفوقاطالباكانكما.فتنبرغجامعةفيأممتاذا

وكان.السابقينالكنسيينالاباءأعمالوفيالكلاسي!ي

مدارسأسه!لأنه،الألمانىالترلوياضظامامؤسريسمى

والألمانية.واللاتينيةاليونانيةأطهلابافيهايتعلما

مارتن.لوثر،،اللوثريالدينيالإعلاحأيضا:انظر

عددويبلغإيطاليا.فيالمدنكبرياتثاليةور!

سكانهاعددفييفوقهاولا،نسمة231.9361.سكانها

والتصنيعللمالالرئيسيالمركزميلانووتعدروما.سوى

بالقربإيطالياشماليفيوتقع.إيطاليافيالدوليةأخجارةوا

القرنفيتحاريامركزاجعلهامماالألبجبالخلالممرمن

لمشاهدةميلانوالسائحينمنكثيرويزور.الميلاديالثاني

أحد،لومبارديعاصمةهيوميلانو.أضفيسةاالفميةأ!اأعما

السيامحية.إيطالياأقاليم

منعددوبها2،أكم82قدرهامساحةالمدينةتشغل

القوطيةميلانوكاتدرائيةتقعحصما،الجحيلةالعتيقةالمباني

العديدمنهاالقريبةالمنطقةوتضم،المدينةقلبفيالضخمة

شتىمنالموسيقىمحبوويتوافد.الثقافيةالجذبمراكزمن

قاعةفيالموسيقيةالحفلاتلحضورالمدينةعلىالعالمأنحاء

أوروبا.فيالأوبرادورأبرزمنواحدةوهيلاسكالا،

النادرةالكتبمنكنزاالأمبروزيانمكتبةزتحوي

الإيطاليةالفنيةاللوحاتتزينحينفي،العتيقةالمحطوطاتو

ومعرض،الفنيبريرامعرضمثلمتاحفجدرانالجميلة

سفورزاوقلعة،ليزوليبولديومتحف!،الحديثأغنا

حكامإقامةمقركانتوالتيحصن،هيئةعلىالمقامة

الأخير،العشاءلوحةدافينشيليوناردورسموقدميلانو.

التاريخ،مدىعلىالجميلةالفنيةاللوحاتأشهرمنوهي

جرازي.دلمارياسانتاديرجدرانأحدعلى

جامعةوهي،رئيسيةجامعاتثلاثميلانوتضم

وجامعة،الكاثوليكيةالمقدسالقلبوجامعة،ب!صني

التقنية.المعاهدمنالعديدالمدينةتضمكماميلانو.

وأحدوهوطابقا،والثلاثينالستةذوبيريلليمبنىيقوم

حافلةمنطقةفيإيطاليا،فيالتجاريةالبناياتأعلىمن

الصناعيةالمناطقوتمتدميلانو.شمالشيالحديثةبالبنايات

الاتحاهات.كلفيالمدينةجهةمنالسكنيةأ!عواحيوا

المرور،واختناقاتالجوتلوثمثلمشكلاتميلانوتعاني

الحديثة.المدنمنغيرهاشأنشأنها
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ويتميزونا!ليلانييناسمعليهميطلق.السكان

الكثيرونويكسب،الأعمالفيوالمهارةوالطاقةبالطموح

وأالتجاريةالمؤسمساتفيبالإدارةالاشتغالمنرزقهم

بالمذهبتقريباالميلانيينكلويدين.م!ةعمالآبوصفهم

الكاثوليكي.الروماني

أحدفيالعصرفترةقضاءميلانوأهلمنالكثيريهوى

وأالتجاريةالصفقاتيعقدونحيث،المدينةمقاهى

ويعدالأصدقاء.معالحديقأطرافبتجاذبيكتفون

زجاجيضخممبنىوهو،الثانيإيمانويلفيتوريوجاليريا

الملتقياتأحبمن،وحوانيتمطاعمعدةيضمالسقف

الكاتدرأئية.منبالقربالمبنىهذاويةميلانو،فى

والمصارفالماليةالأسواقمركزهيميلانوالاقتصاد.

الإعلانصناعةبهاتتمركزحيثإيطاليا،فيالرئيسية

منكثيرعلىوتحتوي.الإيطاليةوالأزياءوالتصميموالنشر

الضخمةالصناعيةوالمؤسساتوالمتومعطةالصغيرةالمصانع

والأنسجة،،الكهربائيةوالأجضة،الكيميائياتتنتجالتي

التقاءنقطةالمدينةوتعد.والإطاراتالنقلومعدأت

مطارأنوبها،الرئيسيةالحديديةوالسككالوقلشبكات

ومالبنسا.ليناتيهمارئيسيان

غربيشعوبمنوهم،السلتأسه!.تاريخيةنبذة

عامنحواليومميلانوتحتلهالذيالموقعع!مدينةأوروبا،

غزا.مق222وفي.شعب،السلتان!:..مق004

وصارت.مديولانيماسمعليهاوأطلقوا،البلدةإرومانا

عسكريةقاعدةوأصبحتبعدفيماميلانوكل!يولانيم

وبحلولأوروبا.وأواسطرومابينللتجارةومركزا،رومانية

مدنأكبرمنوأحدةالمدينةأصبحت،م002ءطم

،الميلاديالخامسالقرنأواخر.وفيالرومانيةا!مبراطوريةا

أوروبا،منأخرىوأجزاءميلانوالبربريةالقبائلغصت

هذهوأسفرت.م476عامفيالإمبراطوريةلصممقط

.صغيرةبلدةميلانوفاستحالت،التجارةوقفعنأ!كزوات

عشرالحاديالقرنفيأهميتهاالمدينةامعتعادت

مأ277بينوفيما.الأوروبيةالتجارةباتساعاإحلادي

واستعانوا،المدينةالميلانيونالنبلاءحكم،أم53وه

الجميلة.الفنيةوتحفهاأبنيتهاأبدعواالذين،الفنانينب!ظماء

عامفيميلانوعلىالأسبانيةالإمبراطوريةا!متولت

عامفيالمدينةعلىسيوتهاالنمساوأحكمتأم،535

نابليونبقيادةميلانوالفرنسيةالقواتغزتوقد.أم471

عامفياممتعادتهاالنمساأنإلاأم،7!7عامفي،

مملكةمنجزءأميلانوصارتأم985وفى.أم815

وقدإيطاليا.مملكةام861عامفيأصبحتالتي!أردينيا

الحديثةالإيطاليةالصناعاتاوائلمنبعضاالمدينةرتط

عشر.التالميعالقرنأواخرفي،

إيطالياحكمالذيالديكتاتور،موسولينيبنيتوألسم!

المدينةهذهفيالفاشسيةحركته،ام439إلىأم229مر،

مبىميلانوفيجاليريا

رحاحيسقىلهضحم

المطاعممنالعد!دويضم

ويعد.التحاريةوالمحال

منالمتمهيرالمعلمهذا

أهللدىالمحببةالملتقيات

ميلانو.
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منكبيرةمساحاتالحلفاءقص!دمروقدأم.911عام

(أم459-أم)939الثانيةالعالميةالحربخلالميلانو

جديد.منبنيتالمدينةأنغير

الشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتشهدت

جنوبمنالعمالعليهاووفدبميلانو،كبيراصناعيانموا

أصسكانيةااشيادةأدتوقدمصانعها.فيللعملأجاإيطا

وفي.المساكنفيحادنقصإلىذلكعلىالمترتبة

العديدتموي!!فيالمدينةساهمت،والسبعينياتالستينيات

المناحلمعرفةالعجز.هذامنللحدالس!صيةالمشروعاتمن

)المناخ(.إيطالياانظر:ميلانو،في

إيطاليافيميلانوكاتدرائيةتعد.كاثدرائلةميلائو،

بيترسانكاتدرائيةلعد،ضخامةأوروبافيكنيسةثالث

قواعدهاأرلعمىبأسبانيا.ميشيلسانوكاتدرائيةرومافي

منبأمربناؤهاواكتمل،أم385عامفاسكونتيجيان

.أم813وأم508عاجممابينال!ولنابليون

الخطواتصتيعدقرارميلانومرلوم.مرسومميلائو،

حصارابمقتضاهفرضالذيأغاريانابليوننظامفيالأسا!مية

،أم708ديسمبر17فينابليونأصدرهبريطانيا.على

أوامرانبريطانيالوزراءمجلسأصدرفقدبريطانيا.منانتقاما

لإجراءالبريطانيةالموانئشيالمحايدةالسفنبتوقفتقضي

إلىأضرجهاقبلتراخيصعلىوأسلحصمولبضائعهاعلىتفتيش

الفرسمية.أصلسيطرةالخاضعةالموانئ

تمصاعسفينةأياحتجازعلىميلانومرسوملص

فيأصدرقدنالليونوكان.البريطهانيةالتعليماتلتلك

البريطانيةالسفنعلىيح!الذيبرلينميثاقأم608

فيهدفهوكان.الفرنسيةللسيطرةالخاضعةالموانئدخول

السفناستخداممنالبريطانيةالسفنيمنعأنالمرةهذه

منيأملوكان.الموانئتلكإلىالبفمائعشحنفيالمحايدة

بريطانيا.يسقطأنلأوروباالاقتصاديحصاره

النابليوني،الحصارفعاليةمنزادميلانومرسومأنورغم

كانحيث،الملائمبالشكلفرضهعننابليونعجزفقد

أنهغير.كافةالبحريةالأساطيلأقوىيملعونالبريطانيون

بالولاياتحداممابمالمحايدةالقوىمضايقةفيفعلانجح

نابليونل!شتجارتها.لحمايةصارمةقوانينإصدارإلىالمتحدة

بأنهالمتحدةأقئالولاياتحين،لمصلحتهالقوان!تتلكسخر

أسمخطانابليونحولوبذلك.مرسومهيسحبسوف

لحربالسبببذلكموجدا،البريطانيينتجاهالأمريكي

وبريطانيا.المتحدةالولاياتبينأم281

عامحرب،الأولنابليونبمالقاريالنظام:أيضاان!

.أم281

.الهادئالمحيطجزران!:.ميلاليزيا

نيوبمالهادئالمحيطجزرانظر:.الميلائيزيون

كاليدونيا.

وكاتبشاعر.م(4761-061)8جون،ميلتون

-أم(،)667المفقودالفردوسألف،بريطانيسياسي

أجملالكثيرونيعدهاالتي-أم674فيروجعت

اووئدالفردوسأيضاأدف!.الإنجليزيةاللغةملاح!ا

أنويعتقدأم(.)671شمشونومصرعأم()671

نأبعدأيضا،الأخيروربما،الأولينأحمل!تاأفأقدميلتون

.بصرهكف

الربمسالكيبرزحتىالمفقودالفردوسميلتونكتب

قصةروايةكتاباعشرالاثنيذاتالقصةتعيد.الإنسانمع

علىإلليستمردموازاةفي،آدموسقوطالخلقعنالإنجيل

ملحمةف!العائدالفردوسأما.الجنةمنوالحروخربه

أغردومىامثلالمرسلبالشعرمحتوبةكت!أربعةفيقصيرة

وتحكيالأربعةالأناجيلعلىموضوعهاويقومالمفقود،

أما.الشيطانغوايةإزاء-السلامعليه-المسي!تصمود

الإنجيليةشمشونحكايةفتح!يشمشونمصرع

وهوشمشونالقصيدةفتصعور.اليونانيةالمأساةبأسلوب

دليلةخانتهأنبعد،حياتهحسابعلىلسجانيهيقهر

لصره.القدامىنالفلسصسو!وأفقده

واللاتينيين،الإغريقبأدبواسعةدرايةعلىميلتونكان

بوصفهاهتمامهركزل!صهكثيرا،بهموتأثر،ألحمدامىأ

لانجلترايقدمأنميلتونأرادفقد.الإنجيلعلىبروتستانتيا

وروما،أثيناعقولوصفوةعظماءقدمهماشعرهخلالمن

نصرانيا.كونهجانبإلى،لبلادهمالحديثةإيطالياأو

وأعماله.المبكرةحياته

ودرس،لندنفيميلتونشأ!د

بولالقديسمدرسةفي

جامعةفيالمسيحكليةو

أثناءوكتب.كمبردج

قصيدةكمبردجفيوجوده

المسيحمولدصباح

أعصائدواأم(،62)9

لاليجرولهاالمصاحبة

أم(.631)والبنسروزو

قصائدهأولىكفميلتونجونالمبكرةدرامستهأنورغم

لجامعةدراسته!ترةأثماءاطعرو!ةلوظيفةتؤهلهكانت

فىوهولهالصورةكحبردح،بأنآمنفقد!ضسية،

والعثرين.اطدقي،أعنيسةااجتاحقدأطغيانا
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خلالمناللهلخدمةنفسهيكرسأنميلتونآثرولذلك

إلىذهبام632عامكمبردجفيتخرجهوبعدالشعر.

والكتابة.للدراسةليتفرغهورتونأبيهبلدة

هما:،رئيسيتينقصيدتينميلتونكتبهورتونوفي

طبيعةعنماسكموسيقيةدراماوهيام()634كومس

وألفالدرأماهذهكلماتميلتونكتب.الفضيلة

التيوليسيداسلوزبمهنريالمعروفالموسيقارمومميقاها

مرثاةوهي،قصيرةإنجليزيةقصيدةأرقىالكثيرونيعدها

وأعطى.كينجإداوردصديقهوفاةذكرىتخلدرعوية

علىمتقدمةمرتبةالقصيدةهذهفيالنصرانيةللرؤيةميلتون

الناضجة.أعمالهفيفعلمثلماالكلاسيكيةالمصادر

أوروبيةبرحلةليقومأم638فيهورتونميلتونترك

عنإيطاليافيوجودهأثناءوسمعشعهرأ،اءمدىعلى

والتطهيريين،الإنجليزيةالكنيسةأساقفةبينالمتنامىالصراع

سلسلةخلالمنالتطهيريينقضيةليدعمإنجلتراإلىفعاد

السياممية.الكتاباتمن

المدنيةالاضطراباتأدت.حياتهفيالوسطىالمرحلة

و0641عاميبينالواقعةالفترةفيإنجلتراتقسيمإلى

وأسعاقفةاللأولتشارلزالملكاصطدمفقد.أم066

الكنيسةسياسةحولالتطهيريينمعالإنجليزيةالكنيسة

انتصرأم642فيالحرباندلعتولما.والدولة

فيالأولتشارلزوأعدم،الملكقواتعلىالتطهيريون

رأسهاعلىكومنولثحكومةالبرلمانأسس!ثم.أم964

عنميلتونانصرفالفترةتلكوخلال.كرومولأوليفر

السيامميةالاراءكتاباتهكلفيومجدالنثر،ليكتبالشعر

مقالةفىالإنجليزيةالكنيسةفانتقد.البروتستانتيةوالدينية

احتمالاتوناهضأم(164)إنجلترافىالإعملاحعن

الطريقمقالةفيالعرشإلىالثانيتشارلزالملكعودة

ام(.066)الحرالكومنولثلتأسش!والسهلةالسريعة

حكامه.وخلعاختيارفيالشعبحقعنميلتونودأفي

فىربيعاعشرالستةذاتباولميريمنميلتونتزوج

بعدزوجتهفتركتهتعيعسا،كانزواجهمالكن،أم643

أكتمسبوقد.عامينبعدإلاإليهتعدولمشعهرين،أوشهر

أيدالتيالكتيباتمنسلسلةبكتابةسيئةسمعةميلتون

نشرام644وفي.معينةحالاتفيالطلاقفيها

حريةعنالدفاعفيالنثريةأعمالهأشهرأريوباجيتيكا

الصحافة.

إنهاكإلىالمستمرةوالدراسةالعملفيانهماكهأدى

ما652عامبحلولبصرهفقدحتى،الضعيفتينعينيه

مأ655وفى.زوجتهفيهاتوفيتالتينفسهاالسنةوهي

حينالمسماةالسونيتةبصرهفقدانتجربةعنميلتونكتب

كاترينمنوتزوجأم(.)656عينينورأنفقتفيمأتأمل

كتبقديكونوربمالثمهرا،61بعدتوفيتالتيوودكوك

الراحلةالقديسةزوجتيرأيتأحسبنيسصنيتة

زوجته.عنم(561)الم

،أم066فيالعرشالثانىتشارلزاسترد.تقاعده

الأولتشارلزبإعداماتهمواالذينمنعددوحوكم

سوء.يمسهلمولكن،ميلتونعلىالقبضوألقيوا!عدموا.

كتبوقد.م6361فيمينشولإليزابيثمنوجشوج

مصرعوربماالعائد،والفردوسالمفقودا!نمردوس

هذهوكانت،عمرهمنالأخيرةالسنواتفى،فىسمشون

فيالتطهيريينامالوانهياربصرهلفقدانهفعلردعمالالاة

قصائدهفأشبعت.الأرضعلىالممسيحمملكةتأممسيس

لأنهم،الاتيللزمنمكتوبشيء"لتركطموحهئيسيةالر

وقد."إرادتهمبمحضيموتيتركوهأنيستطيعوالز،

فيدراميغيرشاعركأبرزسمعتهالأعمالهذهدصدتأ

.اشلترفيإ

فيالحكومةمراكزوإحدىجديدةبددةعيئزميلدون

أساساوتألفتام،679فيأنشئتبانجلتراكنجهامشايربا

باجنيل،ونيوبورت،بلتشيفيالسابقةالدوأئرمز،

منوتعد.نسمة0.03172سكانهاعدديبلغ.وولفرتون

صناعيةمؤسساتأنشأتوقدأنجلترأ.فينمواالمدنأسرع

منتجاتهاوتتضمنالمركز.هذافيالرئيسيةمقارهاعد.يدة

والمواد،الإلكترونيةوالأجهزة،الحاسوبأجهزةادكشاعية

التجهيز،سابقةوالبنايات،والبلاستيك،ادسيدلية

الحديديةللسككورشةالبلدةوتضم.السريعةأسياراتوا

فيالمفتوحةللجامعةالرئيسيالمقريقعكما،ولفرتونفيا

معظمها،فيريفيةفهيبهاالمحيطةالمناطقأماكينز.يىسون

كوبر.وليمبالشاعرخاصةبروابطأولنيقريةتبطوتم

باكنجهامشاير.:أيضانظرا

أمريكيمسرحيكاتب(.-ام19)5ارذ!بر"

ينشاوماوألمجتمع،الفردبينالصراعأعمالهتسجل،راؤلى

أظهرالفرد.يعتنقهاالتيالأخلاقيةالمبادئمنذلكعز!

مسرحيتيهفيوفعالةسليمةأنهاالمجتفكللىأخلاقياتميلر

إلاام(،)5ء9الجسرمنمنظرأم(بم)147أبنائيك!،

متجولبائعموتفيزائفةأنهاعلىصورهاأنه

فيشىفيوحادثأم()539والبوتقةام()949

أم(.)689والثمنأم(69)4

جائزةعنهانالالتيمتجولبائعموتمسرحيةوتعد

ويليحكايةتحكيوهي.كافةالفنيةأعمالهأجملبتزربولي

الماديوالنجاحالشعبيةمناتخذالذيالمتجولالبائعلوصإن

حطمهأنبعدالنهايةفيينتحرلومانلكنله.هدفا
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بأنميلرلاعتقادنموذجاالمعسرحيةوتعد.هذااختياره

الحديث.المأساويالبطهلهوالعاديالإنسان

مارلينالممثلةمنزواجهوامشمر،نيويوركفيميلرولد

بعدمسرحيةوتتناول.أم619إلىأ6ء!منمونرو

جزئيا،الذاتية!يرتهتعكسالتيأم(69)4السقوط

رواية:الأخرىأعمالهوتتضمنمونرو.ممارلينعلاقته

أم(بم619)التطابقسوءمسرحيةأم(،!)45البؤرة

فيميلرعالجام(.)789للمسرحميلرآرثرمقالات

أثناءعائلتهذكرياتام(089)الأمريكيةالساعةمسرحية

سيرتهكتصكماالثلاثينياتفيالعظيمالاقتصاديأعسادا

أم(.)879حياةمنحنياتفىالذاتية

أمريكي،كاتب(.-ام)123دورمانميلر،

أغراءامنكتيريجدول!ش،أعمالهالنقادبعضهاجم

ميلرحللللمشاعر.ومتيرةساحرةورواياتهمقالاته

السلوكراءرتقفالتيالواعيةكيروالدوا!الألمماطير

ول!صه،والعنف!الجنسعلىكثيرايركزوهو.البشري

لمجردولي!م!جادةفنيةلأغراضأحنصري!اهذينيستخدم

صدمة.إحداث

والميتالعاريبروايتهأجدايةافىنجاحاميلرحقق

تحدثفقدأم(519)البربرشاطئكتابهأماأم(.)489

(أم)655الظباءحديقةكتابهويصف.الساسةعنفيه

كتابهوأماهوليوود.فىوالاجتماعيةالفنيةالقيمفساد

بقتلالمحيطةبالأحداثفيتعلقأم()659أمريكىحلم

بنياتعبر!حيرياليةرحلةشهيذلكومع.شوجتهرج!!

لمماذاوروايته.المعاصرةالحضريةأمريكافىالقوةوهواجمك!

الاهتماماتتلكلمثلامتدادام()679؟فيتنامفىنحن

الذي،العنففحصخلالمنالموضوعبذلكالمتعلقة

كتابهأما.الأمريحيةالروحفيأساسيشىءأنهميلريرى

بريةبمنإنطلاقافيقومم(1)979الجلادأغنية

عامالإعدامحك!فيهنفذمدانقاتلوهوجيلمور،

لعامبوليتزربجائزةالكتابهذافازوقد.أم779

الأدبفىأم089

قصةأما.القصصى

لاالأقوياءالأشخاص

نهيم(891)4يرقصون

عنيفة.بوليسيةقصة

منجمإلكثيروقد

عنميلرمقالاتأفض!!

كتابجمماوالثقافةاللأدب

نفسيعنإعلانات

ميلرنورمانرسائلوكتابأم(ء9)9

لنورمانالقصيرةالقصةكتابولشرأم(.)729وجودية

أم(،)689الليلجيولتقكتابهأما.أم679عامفيميلر

فقد،سلميةمظاهرةخلالوملاحظاتهتجارلهيصمفالذي

غيرالأدبفيأم969لعامبوليتزرجائزةبالمشاركةنال

فإنهأم()689دثيكاغووحصارمياميكتالهأما.الخيالي

السياسية.الوطنيةأم689عاممواثيقتجاهفعلهردوديمثل

بالولاياتنيوجيرسيبولايةبرانشلونجفيميلرولد

الأمريكية.المتحدة

المؤدفينكثرأحدأ.(م0891-1981)هدري،ميلر

علىتركيزهأدىحيث،عصرهفيأطجدلإثارةالأمري!ج!ت

الرقابةمعقانونيةمواجهاتإلىأمحاضحةاولغتهالجنس

الأدلية.الأوساطوانتقادات

مدارلهمهمكتابأولنشرعلىح!إصدر

حتىالمتحدةالولاياتفيأم()349السرطان

نفىالتيفرنسافيهذاكتابهميلروكت!.أم619

فيالحالهووكمااحتقرها.التيأمريكامنإليهانفسه

الرسالةبأهميةالروايةحبكةت!شلمكلها،ميلرأعمال

نأيؤمنميلركانفقد.توصيلهاالروايةمنأريدا!

منيتحررواأنأضاساعلىوأنمريضمة،الحديثةالحضارة

يستردواأنأرادواإذاوالحواسالنفسويمجدواالمجتمع

عافيتهم.

شاعريةأكثرأم()939الجديمداركتابهكان

مابوصفالصوفيةأحسعادةالحظاتيمزجوكانأ!اما.وإ

غيرأعمالهوعكمست،الأمريكيةالثقافةمضيعةيعتبرهكان

(أم)459الهواءمكيفالكابوسمث!!الروائية

الأمريكيةالثقافةدراسةخلالمننفسهاالاهتمامات

لبعضدراسةعلىيحتويالعملهذاولكنالحدشة،

لم.ناجحةحياةعاشواأنهمميلرأحصالذينالأمري!جينا

منالرغمعلى،الإطلاقعلىالأساسيميلرموقفيتغير

ولد.الأدبإلىأكثرتميلكانتالإحقةاموضوعاتهأن

.نيويوركمدينةفيميلر

معماري.م(5581-1781)روبرت،ميلز

التذكاريواشنطنجورجنصسبصممأمريكيومهندس

أطولوكان،سى.ديوالثعنطنالامريكيةالعاصمةصى

صمم.التذكاريواشنطننصبانظر:.أصمالعافينصب

الأمريكيالبريدمبنىبينهامنمهمامبنى05منأكثر

جانبإلىأيضا،واشنطهنفيالبراءاتوإدارةالخزانةومبنى

أما.المتحدةالولاياتفيوالمحاكمالجماركمبانيمنعدد

ولد.والبيوتالكنائستضمفكانتالح!صميةغيرأعماله

الجنوبية.كارولينافيشعارلستونفيميلز



القطبيالمحيطفيوخطرسريعتياراوووم

جزيرتينبينوالامامالخلفإلىالتيارهذايندفع.الشمالي

الغربىالشماليالساحلعنبعيدالو!وتن!وعةمن

خطراالتيارهذاظلوقد)دردورا(.دوامةمشكلا،للنرويج

أكثروتصئالدوامة.السنينمئاتمنذالبحارةيهدد

حيثوالجزرالمدبينالرياحعليهاتهبعندماخطورة

.الصغيرةالسفنتحطمقويةدوأمةالمياهتشكل

بينومن،الدوامةقوةشديدةبمبالغةالكتابصوروقد

لذلكونتيجةداس.بيترالنرويجيالشاعرذلكفعلوامن

وألمح.تأثيرذياهتياجأيتعنيالدوامةأصبحت

الدوامة.:أيضاانظر

المناطقأش!أحدميدفوردمضيق.مصيقمدلفورد،

لساوثالغربيالساحلعلىيقعنيوزيلندا،فىالسياحية

بقيةعنالمرتفعةالعموديةالصخريةجدرانهوتميزهأيلاند،

المنطقة.بهاتمتلئالتيالمضايق

اشتهرإنجليزيمماكاتبأم(.569-1)882أ.أ.،ميلن

منكتبهبحضوتعد،للأطفالوالأشععارالقصصبكتابة

.اللأطفالروابأدب

كريستوفرابنهصورةعلىروأياتهشخصياتميلنيبني

بها.يلهوكانالتيبالقعقالمحشوةالحيواناتودمى،روبن

منوأصدقائهروبنكريستوفرمغامراتقصصهوتصف

شخصياتتضمإيكر.المائةغابةتسمىغابةفيالحيوأنات

الصغيروالخنزيروينيالدبالقصصمنالسلسلةهذه

حكى.الأطفالأدبان!:إيور.العجوزوالحماربيجليت

كيفام()939الأوانفاتالذاتيةمميرتهفيميلن

ابتكارعلىبالقشألمحضوةالحيواناتدمىساعدته

ويني.الدبعنقصصهشخصيات

:الأطفالأشعارمنمهمتينمجموعتينميلنكتب

السادسةبلغناالانأم(،29)4للغايةعمغاراكناحين

لعبمجردعنوانهاللأطفالمسرحيةوكتبام(.)279

كتابوحولأم(،)189

للأطفالجراهامكينيث

الصفصافوأشجارالريح

ضفدععنوأنهامسرحيةإلى

أم(.29)9تودقاعة

الرواياتميلنكتب

القصيرةوالقصص

أيضا،للكباروالمسرحيات

شهيرةبوليسيةروايةوكتب

ميلنأ.أ.الأحمرالبيتلغزعنوانها

555سلوبودانميلوشدفيتش،

القصصمنمجموعةأيضاكتبكمام(،)2291

الموسيقيةالفرقةمنبالقربمنضدةعنوانهاأغصيرةا

أم(.059)

أم(؟)919يمربيمالسيدالفكاهيةمسرحياتهوتضم

أم(.)229دوفرطريقام(بم129)بلايدز-ضقيقة

جامعةفىوتخرج،لندنفىميلنألكسندرولد

بنشلمجلةتحريرمساعدوعمل،أم309عام)صمبردج

المقالاتفيهاوكتب،أم419إلى6091منإالزليةا

الهزلية.والأشعار

المسمرحية(.)أشكالالمسرحيةان!:.وودراماا

في،إيجةبحرفيتقعالتىاليونانجزرإحدىميلوس

وتضتو.اليونانأنظر:.وكريتأثينابينالمسافة!ضصف

عاملفينوستمثالعلىفيهعثرالذيالمكانبأنها!بلوس

ميلوسأفروديتاسعمالتمثالهذاعلىويطلق.أم082

ميلو.ديفينوسانظر:ميلو.ديفينوسأو

ويصل،كم21حواليالجزيرةهذهطولويبلغ

وعدد2،كمأ05مساحتهاوتبلغ.كمأ3إلىاقمماعها

علىالاقتصاديةنشاطاتهاوتشتمل.نسمة4لأء06س!كانها

كبريتاتمنقليلةوكمياتوالتبغالزيتونوإنتاجالسسياحة

.والصنفرةالياريوم

البركانيبزجاجهاالحجريالعصرفىميلوساشتهرت

اممتولىوقدالقماثأدواتصنعفييستخدمكانالأ-ي

رجالها.وذبحوا..مق614فيالجزيرةعلىالأثينيون

الحادثة.هذهعنثومحيديدسالإغريقيالمؤرخكتنب

.(-م1491)سلوبودان،!يلوشيفيتش

إحدىصربيا،جمهوريةرئاسةتولىصربيلم!جاسي

وأعيد،أم989عامفي،السابقةيوغوسلافيابرمهوريات

.أم299وام099عاميفيانفخابه

ما099عامففي.المتوفةبقوميتهميلوشيفيتشاشعتهر

كوزوفوالصربيتينللمقاطعتينالذاتيالحكمسعلطةأنهث

يعيشونالذينللصربوالمقاتلينالسلاحووفريفودينا.وفم

جمهوريتانوهما،والهرسكوالبوسنةكرواتيامنكلفي

مما،أم099عامأوائلفىاستقلالهماأعلنتايوصتوسلافيتان

شح.وغيرهمالصرببينفيهماالحرباندلاعإلىأد!ع

في،العرقىالتطهيرممارسةعلىالصربمبلوشعيفيتش

إلىأم499عامفياضطرولكنه،والهرسكابى!سنة

والهرسكالبوسنةفىالمقاتلينالصربإلىندأءتو-جيه

مقترحة.دوليةسلامخطةلقبماال

تخرجهوبعدبصربيا.بوزاريفاكفىميلوشميفيشولد

فيمواقععدةتقلدأم649عامفيبلغرادجامعةمن



كيميلوو655

مصنع،009،2حواليميلووكيمنطقةأصئوتضمأم86!عاموفي.اليوغوسلافيالشيوعيالحزب

المنتجاتومنتقريبا.العاملةالمنطقةقوةمن%25تستخدمصرليا.فيالشيوعيةللعصبةالمركزيةاللجنةرئيمم!

الكهربائيةوالمعداتوالجعةالسياراتغيارقطهعالرئيسية

ىأضمصاخهناكأنكما.والمصانعالمزارعوم!حداتالمتحدة،ولاياتوسكنسنمدنكبرىوووكي

والجلديةالغذائيةالمنتحاتالتعدأصناءامعدات-.-مراكزأحدوتعدبالبلاد.الرئيسيةالصناعيةالراكزوأحد

ينوو.وواررؤوالجعةالسياراتغيارقطعصناعةفيالرائدةالبلاد

والبنوكالتأمينشركاتمنالكثيرميلووكيتضمسكانهاعدد.الكهربائيةوغيرالكهربائيةوال!د!ت

الألبانومنتجاتبالجملةالجعةتجارةوتش!،ط.الرئيسية.نسمة.880628

اقتصادمن%8.6بنسبةتسهمإذكبيرةأهميةوال!د!ت،ميتشيجانلبحيرةالغربيةالضفةعلىتمميلووكي

ا!ديفةساعدشي!طغو.شماليكمأ04حواليمسافةعلى

طنمليون5.1منيقربفيماميلووكيمرفأويتعاملالبحيراتفيالموانئأهمأحدجعلهاعلىالممتازميناؤها

العظمى.

البحرىبحواليلعممف!نسالطنكرطريالقالبضايئعصمينامترالمهاجرينال!لمانعنأصلاالمنحدرونالسكانيشكل

يحترفينممطوابى،واقيوا!ا!صتنحسا!فوهنود!ن..الشركاتأسماءوتذكر.ميلووحيسكانمنكبيرةنسبة

المستوطنينطلائعوصولقب!طميلووكيمنطقةفىالصيدلذلكالشهيرةوالمطاعمالثقافيةوالمناسباتوالشوارع

علىيترددونالفراءوتجارالإرسالياتعمالوبدأ.البيض.ا،لمانن1اكاث

سولومونوأسس.الميلاديعشرالثامنأغرنافيالمدينةفيأغرنسياالكنديالفراءتاجرجونوسولومونا!شقر

033ص..-أضفةاعلىبلدةوأسه!،ام818فىميلووكىمنطقة

عدد8"المحلاكيى!يالنهرالقرلمتم!الثا!يهاالأبلدسنماعلىاجوإكطأجلدةاانضمتث!ا.أم833شيميل!وكيئلنهرالشرقية

مناسمسمربينهمميلولمئثيعشركانفيمن.ال!ر.!!يالففهملويرجع.الحاليةميلووكىلتصبحالمجاورةالقرى

المهاجرونهؤد!ح!أدىوقد.والأيرلندوربييروالبولندليناصبيراشفى،المبكرةالمراط!فيالمدينةنموفيللتجارةالكبير

وسيا!ميا.واقتصادياثقافياالمدينةتنميةفيمهمادوراواحدةميلووكىكانتعشر،التاسعأغرنامنالستينيات

أواخروبحلول.المتحدةبالولاياتالحبوبأسواقأهممن

وكانت.القديمةاليونانمدنكبرىإحطىوأصس!!سالتجارةمحلالتصنيعحلىعشر،التاسعالقرن

أيونيا.منطقةفى،الصغرىلاسياالغرليالساحلعلىتقع.ر!ر للدحل.سسياامصد

ففيمهما،تجاريامركزاجعلهاعلىالممتازميناؤهاساعدالمحليةالسياسةفطمهمادوراال!شتراكىالحزبأدى

استقر.،.مقوالسالغالثامنا!قربتبتالواقعةاورة،أم019ففيالعشرلن،القرنمنالأولىاالعقودخلال

قناة-هيلزبونتساح!طولعلى!اتوسمناورممرونالمتحلىةالولاياتفيرئيسيةمدينةأولميلووكىأصبحت

السابعالقرنحواليوفيالأسود.وا!ص-!ا؟اا!در!نياشتراكيا.عمدةتنتخب

مدرسةطاليصال!غريقيالفيلسوفأسرالميلاد،قبلالود!ياتفيميلووكىأهلمن%59حوالىولد

.الشهيرةالفلسفيةميليتوس.ألمانيأصلإلىيرجعونمنهم%51أنإلا،المتحدة

علىالفرساسشولىحينممتازبركزتتمتعالمدينةوكانتالسودويشك!ط.الشماليةالساحيةفيالسكانمعظمولعيش

والسابععشرالسادسالقرنينبينالواقعةالفترةفياطنطقةداخلمنهماالكثيرولعيمق،الس!صانمن25%حوالي

!نانصراسأرقيميليتوسحاعقادوقدالميلاد.قبماضرن31طمجموعاتأما.المركزيةالمنطقةمنبالقربالمدلنة

الفرسونهب.،.مق941فيناجحةغيرثورةفيأيونياوإيطاليوأيرلنديانجليزيأصلمنأناسافتضمال!خرى

امتلأحينأ!ميتهاينةالىوفقدت..مق414في!ليتوسالمنحدرينالأمري!سينامعظمويعيحق.وبولنديومكسيكي

.الميلاديالخامسادنفيرالطهميميناؤ!ا.الجنوبىالطرففيبولنديأصلمن

ففي،خطيرةعنصريةأ،ضطراباتميلووكيتعرضت

أم(.539-)1868روزأقروبرترون،السود،مناطقفيالشغبأعمالاندلعتأم679

اشتهر.الأمريكيينالعلماءألمعمنيعدأمريكيشيزيائيوالإضراباتالمسيراتالمدنيةالحقوقجماعاتونظمت

الإلكترونيحملهاالتيالكهربائيةللشحنةبقياسهالتيالعنصريةالتفرقةعلىللاحتجاجوالاعتصامات

الكونية.الأشعةبحوثفيوبإسهاماته.السودعلىالبيضالأمريكيونيمارسها



557نبات،لميموزاا

بالولاياتإلينويبولايةموريصونفيميليكانولد

أوبرلينكليةمنالماجستيردرجةعلىوحصل،المتحدة

منالفلسفةدكتوراهدرجةونالأم398عامبأوهايو

جامعةإلىذلكبعدميليكانذهبكولومبيا.جامعة

.أم219حتىبهاوظل،ريرسونومعحلشيكاكو

لدراسةالتجاربمنمجموعةام909عامفيوبدأ

واكتشف،الإلكترونيحملهاالتىالكهربائيةالشحنة

وقد.خاصةغرفةفيالزيتمنقطراترشبعدالشحنة

.ام239عامالعملهذاعنللفيزياءنوبلبجائزةفاز

فىللفيزياءبريدجنورمانلمعملمديراميليكانصار

بهذاواحتفظأم219عامالتقنىكاليفورنيامعهد

الأشعةعلىبحوثاوأجرى.أم459حتىالمنصب

بالوناتبوساطةكثافتهاقياسفيرائداوصار،الكونية

طبيعةلتقصىتقنياتطورأنهكما.معينةمعدأتتحمل

اهتمامهوأدى.العميقةالبحيراتفيالكونيةالأشعة

بحثيفريقتكوينإلىالكونيةالأشعةفىبالبحوث

التقني.كاليفورنيامعهدفيكثيرةاكتشافاتلهكانت

وهوالميزونهوالفريقلهذاالرئيسيالاكتشافوكان

الذرية.تحتالجسيماتمن

الميزون.،الإلكترونبمالكونيةالأشعة:أيضاأنظر

ام(.698-)9182إيفرتجونالسيراكيليه،

عامالرافيليةقبلجماعةتأسيسفيساعدإنجليزيسامر

والرسامينالشعراءمنالجماعةهذهوتكونت.أم1/84

خلالمنأخلاقيةرسالةالفنيقدمبأنينادونكانواارزينا

حولرسوماتهمعظموتدور.الراقيةا،لموضوعات

وواقعيةمفصلةصورأميليهرسم.دينيةأوأدبيةءوضوعات

غيرثمم،1857حوأليحتىالرافيليةقبلمابخ!سلوب

أنهكماكبير.حدإلىشاعتعاطفيةصورةليرسمأ!صلوبه

وأنجز،عصرهفيالبارزينللإنجليزشخصيةصورارسم

.والدورياتللكتبرسومات

حضرنابها،طفلاوكان،ساوثامبتونفيميليهولد

فيكانحينللفنونالملكيةالأكاديميةفيإكاضرأتا

الملكيةللأكاديميةرئيساوانتخب،عمرهمنعشرةا-لادية

.م6981ءام

.توماس،كارلايلبمالرافيليةقبلجماعة:أيضاانظر

كليبيدا.انظر:."يمل

نهر.،نيمنانظر:.لهر،ميمل

السنط.أنظر:.ئباتالمميموزا،

منواحدةراليطفولة

جودالسيرلوحاتأشهر

ويعد،ميليهإيفرت

المميزالطابعأسلوبها

التاليةالفنانللوحات

دىصيتهاذاعالتى

إنجلترا.
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.أيوبأبو،الرقىانظر:.مهرانبنميمون

-1351هـ،106-)952موسى،ميمونابن

ولد.الوسطىالعصورفييهوديفيلسوفأهمأم(.402

قيل.مؤلفاتهأغلبوضعوبهابمصحروأقامبالأندلسبقرطبة

ارتدثم،بالفقهواشتغلالقرآنوحففأالمغربفيأسلماإنه

إنهوقيل.لفسطاطهاوأقامالمصريةالديارإلىتوجهأنبعد

ونزلمصرإلىالأندلسامنحرج.أيلأندلسباأسلم

.بالتجارةوارتزقدينهفأظهراليهودبينوعاشأعسطاطبا

الفلسفةتوافقيبرهنأنحاولاليهود.بشريعةعالماوكان

القديماليونانيأطفكراأسلوبمتبعا،أجهودياأررل!اوتعاليم

أرسطو.

الحائريندليلاشئيسيالفلسفيعملهميمونابنكتب

نأفيمنهرغبةالعبريةبالحرو!كتبهولكنهالعربيةباللغة

البلادفىالعربغيروليناليهودجماهيرب!تالكتابينتشر

المعارضةمنفيهجاءمالعضيثيرأنخشيلأنهالعربية

فيهيتوخأسملأنه،عليهفتنةوالأشعريةوالمعتزلةللمتعلمين

الكتابوهذا.أم091عاموأكمله.الدلي!!ولاالموضوعية

الإغريقالشارحوننقلهاكماأرسطوأعمالعلىيعتمد

أسلاهوتاعلماءعلىئرينالحطدليلأثروقد.والمسلمون

ثوينى.الأاتوماالتمديسأبرزه!او،الأرسطوطاليينالنصارى

أضسخةاوهوللمنتثنا،شرحاميمونابنأكم!أم681وفي

أكم!كما.المكتوبةغيرأ!رفيةااليهوديةالقوان!تمنالمكتوبة

أه!امنوأصئواحداأم178فيالتوارةمنتشاميمونابن

اليهودية.القوان!تمجموعات

-؟)المؤمنينأم،الحارثبنتميمونة

!!.اللهردعمولزوجات!!لىم(.167-؟ءهـ،أ

مأأختوهى.ميمونةكل!س!النبيفسماهابرةاسمهاكان

اللهرسولعمالمطلبعبدبنالعباسزوجلبابةالفضل

فارقها،ثمأنخقفياعمروبن!ممعودتزوج!اصلإري!.

شذكرهاعنها،فتوفىالعزىعبدبنرهمأبوفتزوجها

نأبعدزواجهماوكانفتزوجها.عئهممرللنبيالعباس

موضعفيالهجريالسالغالعامفيالقضاءعمرةاعتمر

طريقعلىأميالعشرةمكةعنيبعدوهو،سرفأ!هيقال

اللهرسوليتزوجهاامرأةآخروكانت.أضعيماقربالمدينة

الذيذاتهالموضعفيالحجمنعودتهالعدوماتتكل!!،

سنة.08توفيتيومعمرهاكانزواجها،فيهكان

زوجاتانظر:.عباسبناللهعبدأختهاابنعليهاوصلى

صتنطإي!.النبى

الأمريكية.المتحدةالولاياتشرقيشمالفيولايةمي!

أكبروهي.نسمة1..223233سكانهاعدديبلغ

تبلغحيثإنجلاند،نيوممطهقةفيمساحةأ!لاياتأ

بورتلاند،هيمدنهاوأكبر.2حم561/86مساحتها

علىويطلق.أوجستاا!لايةاوعاصمةوبانجور.،وا!يستون

ولا!!ىوهى!رولايةلترقيحسو!فييقعالوطنيأركاديامتنزه
.المتحدةأ!الأياتلاليوءابحلاسد!سطقةت



955المينا

الصنوبرأشجاربسببالصنوبرأشجارولايةلقبمين

غاباتغالبيةالماضىفيتشكلكانتالتيالبيضاءالطويلة

الولاية.

ولكن.الولايةمنتقريبا%09الغاباتتغطي.السطح

فالمنارأت،،الجميلبشاطئهاأكثرمضهورةمينتكونربما

وآلاف!،الخشنةوالصخور،الشاطئعنالبعيدةوالجزر

الساحل.علىجمالأتضفىوالصغيرةالكبيرةالخلجان

وأكثر،مائيوجدولنهره؟...منأكثربمينويوجد

فيالعاليةالقممغالبيةوتقع.وبركةبحيرة005.2من

فىارتفاعوأعلىمين.غربىشمالهوايتجبالمنطقة

.أم،606كتادينجبلهوالولاية

!طمينفيألاقتصاديةالأنشطةأهم.الاقتصاد

،الورقمنتجاتالرئيسيةالمنتجاتوتشمل.الصناعة

والمعدات،الخشبيةوالمصنوعات،الجلديةوالمصنوعات

هماوالتجزئةالجملةوتجارة.والنسيجوالأغذية،الكهربائية

مدنوتعتبرمين.فيللعمالةاستيعاباالأعمالأكبر

المراكز،أوبيرن-لويستونومنطقةوبانجور،بورتلاند،

بورتلاند.هولمينالرئيسيالماليوالمركز.الرئيسيةالتجارية

الحليبفهيمينفيالمزارعمنتجاتأهمأما

التيالبحرجرادكميةأنكماوالبيض!.والبطاطس

.أخرىولايةأيةمنأكبرمينفىيصيدونها

الأبناكيهنودمنالافعاش.تاريخيةنبذة

المستوطنونيصلهاأنقبلالمنطقةهذهفيوالأتشمين

منالكثيرالإنجليزالمستعمرونأنشأوقد.البيض

عشرالسابعالقرنمنالعشرينياتفيمينفىالمستوطنات

المتحدةالولاياتضمنولايةمينأصبحت.الميلادي

.أم082مارس51فيالأمريكية

بعدكبيرةبصورةالصناعيةالتنميةفيهازادتوقد

نموومعام(.865-أ861)الأمريكيةالأهليةالحرب

الريف.سكانعددونقصالزراعيالنشاطقلالصناعة

علىالمتحدةالولاياتحكومةوافقتأم089عاموفي

بينوسكوتوهنودماكوديباسالهنودتعويضاتتدفعأن

أواخرفيعليهااستولتالتيالأراضيمقابلبممينفي

الميلاديين.عشرالتاسعالقرنوأوأئلعشرالثامنالقرن

أملسسطحلتشكيلتستعملبالزجاجضمبيهةمادةالميئا

مختلفةألوأناتأخذوقد.الفلزاتفوقوبراق!صقول

والصحونالأقدأحفيهابماالأدواتمنالعديدلتزيين

الميناتشكلهالذيالقاسيالسطحويوفر.المعدنيةوالأطباق

أخرىولأنوأعالمطبخوأجهزةالمياهدوراتلمعداتوقاية

ا!لطلياتاسمويطلق.والأدواتالصناعيةاتجهيضاتمن

بالمينا.والمحميةالمزينةالأدواتكلعلىالميناأوبالمينا

الشبيهةالموادإلىللإشارةالميناكلمةتستعملكما

تعرفعمليةفيالسيراميكعلىتثبتالتىإ،لزجاج

كماالطلاء.هوالمادةلهذهالصحيحوالاسم.امالتزجيج

جفافهعنديضكلالذىالطلاءنوعإلىالميناكلمةضير

فوقالطلاءهذادهنويمكنومصقولأ.قامميا/ممطحا

للتز!ن.الزجاخ

منرئيسىبشكلالمينايتألف.والتطبيقالتركيب

البوتاس-الرصاصأوالصودا-الرصاصزجاجسمحوق5

الألوانعلىللحصولإليهالفلزيةالأكاسيدتضاف،

المطلوبة.ا

تقاربحرارةدرجةفيالفلزعلىالميناويطبق

هيالحرارةهذهتتحملالتيالفلزأتفإنولذلك.م6581"

النحاسالفلزأتهذهومنبالمينا.تطلىالتيوحدها

الميناتنصهرحيثوالقصدير،والفضةوالذهبا؟حمرا

بذرهالميناتطبيقيمكنكماالفلز.بسطحوتلتحمبالتسخين

يمكنكما،المسخنةالفلزيةألاداةعلىمتساوبشمكل

المسخنة.الفلزيةالمادةعلىودهنهدصييله

هيأساسيةتقنياتخمسةهناكبالمينا.التز،يينتقنيات

والطلاء.)التفريغ(جورأ.بليلثوالفصلوالنقشا-لفر

يحفرثمالفلزعلىالتصميمبرسمالفنانيقومالحفر.

وبعدبالمينا.الفراغاتهذهويملأتزيينها،المرأدجزاءالأ

الفلزمستوىإلىيصلحتىالمينايصقلالأداةتىسخين

الفنبهذاليموجمدينةاشتهرتوقد.بهاطخيط

0011عاميبينبالميناالمطليةالأوأنيمنو:دصنوعاتها

.أم03.و

شفافةطبقةتوضعحيثالحفر،تحسينعمليةالنقت!.

بشكلفتلونهاالتصميممنالبارزةالأجزأءفوقالمينامد!

باللونفتلونالتصميممنالسفليةالأجزاءأما.%غيف

تطقماوغالباوالضوء.الظلششكلوهكذأالد.أكن،

هوإيطاليافناناأنويظن.والفضيةالذهبيةالأدوأتعاى

.ام002عامأوأخرفيالأسلوبهذأطورالذ(ي

تصميمشكلليأخذسلكثنيعلىيعتمد.الفصل

ببعضبعضهامتصلةحجيراتبذلكمشكلاهـين،

سطحعلىالمصممالشكلهذايثبت.الفواصلتسمى

الميناتصقلثم.وتسخنالميناعليهاتوضعثمالفلزيةةالماث

:هدفانللسلكويكون.ظاهرةالسلكذروةتصبحبصيث

تظليلوالثانى،ببعضبعضهاالألوانتداخلمنعالأ!هـل

فنطوروقد.الجمالمنمزيداالتصميمومنحالثممل

الأدنى.الشرقفيال!صسل

تشكيلعلىالفنهذايعتمد)التفريغ(.جور.أ.بليك

المادةوتسخن.الملونةبالميناالفراغاتتملأ3محدنىسلث

عملإبداعيمكنالطريقةوبهذهبالسلكالمينايلتصقحتم!



مبنا056

منيعبرأنالضوءيستطع،الملونالزجاجمنلماعفني

تكونأنويرجح.فلزيةخلفيةوجودعدمبسببخلاله

.ام003عامفرنسافيابتكرتقدالطريقةهذه

الفلزيةالمادةعلىالموجودالتصميمطل!هوالطلاء.

الإنجليزقدموقد.دائمتصميمالتشكيلتسخينهثمبالمينا

نشوقعلبسيماولاجميلةأعمالآأخنىاالمجالهذافي

نحاسية.وصناديقذهبية

)الفمرةتاريخعمصر،أسيل(بماادي)؟تارفي،العالىانظر:.في

ممفيس.إبصاحي(؟)رسمالقديمةمصرالمكرة(،

)أ!اثالسيراميكانظر:.الصينىالخز!ميئا

المينا.المميراميك(؟!شجات

وتفريغبتحميلوالمراكبالسفنفيهتقوممكانالميئاء

بمبانمزودةالكبرىالنشطةوالموانئ.والبضائعالركاب

شحنها.وإعادةوتحزينهاالبضائعلاستقبالومعدات

والمستودعاتالتحميلأرصفةالمنشآتهذهوتتضمن

والتفريغالتحميلورافعاتوالعباراتالسحبوقوارب

ان!:.والشاحناتالحديديةلالسككنقلووسائلالآلية

الموانئهيئاتتسمىحكوميةوكالاتوتقوم.السفينة

.الكبرىالموأنئتشغيلعلىبالإشراف

ديوريوبفرنسا،شيربورغمثلالموانئبعضوتقوم

الخلجانكونتهاطبيعيةمرافئفيبالبرازيلجانيرو

،أنجلوسلوسمثلأخرىموانئبناءوتم.المائيةوالأسحن

الواقيةالحواجزتحميهاصناعيةمرافئعلىبإيطالياوجنوه

تبعدأنهارعلىكبيرةكثيرةموانئوتوجد.الأمواجمن

بوردوالداخليةالموانئأنواعبينومنالبحار.عنكثيرا

الولاياتفىأورليانزونيوومونتريالولندنفرنسا،في

المتحدة

وأالغرضعلىاعتماداأيضاالموانئتصنيفويمكن

بحريميناءفهو،طارقجبلميناءذلكومثال.الوظيفة

لصيدميناءفهوفرنسافيكونكارنوأما.إستراتيجي

ميناءتعدإفريقياجنوبفىالكابومدينة.السمك

طرفحولتبحرالتيالسفنلتموينأ!قودالتخزين

ميناءالعربيالخليجفيالإيرانيةخرجوجزيرةإفريقيا.

النفط.لتصديررئيسي

موانئعبركنداأوالمتحدةالولاياتتجارةمعظموتمر

منالداخليةالمائيةالممراتوتجعل.العظمىالبحيراتفي

فيالكبرىالسفنعدا-السفنجميععلىالسهل

شيكاغوإلىالأطلسيالمحيطمنالإبحار-المحيطات

العظمى.البحيراتفىالأخرىوالموانئوتورنتو

فيالإسلاميجدةميناءالأحمرالبحرموانئأهمومن

وعدن،السودانفىوبورتسودان،بالسعوديةجدةمدينة

ميناءالمتوسطالبحرفيأشهرهاومن.اليمنفى

فهيالمتحدةالمملكةموانئأهمأمامصر.فيالإسكندرية

بينومن.وساوثامبتونولندنوليفربولوبريستولأبردين

)ميناءجاكسونوبورتأديليدبورتأسترالياموانئأكبر

هوالرئيسىنيوزيلنداوميناء.بيريوبورتسدنى(

وكلاند.أ

.الحرةالتجارةأيضا:انظر

لمرفأ.ا:نظرا0لبحرياءلميئاا

لاستقبالالحكومةتقيمهمكانأيالد!حولميئاء

ويقوم.الجمركيةالرسوموتحصيلوالوارداتالأجانب

وتحصيلالمستوردةالبضائعكلبإدخالالجماركفمباط

ويدان.والملاحةالجماركقوانيتوتطيقالجمركيةالرسوم

غيرهـبخاءفىأجنبيةبضائعبتفريغيقومالذيالشحص

التهريب.بجريمةللجماركبمركزمزود

وموانئ،البحريةالموانئالدخولموانئتضمأنويمكن

فيأوالبلاد،حدودفيالواقعةالجويةوالموانئاجحيراتا

يأفيللجماركإدارةإقامةويمكن.منهامتفرقةأنحاء

يتمأنإلىأخرىدولمنبضائعاحتجازفيهيتمموقع

المحلية.التجاريةالقنواتعبرتوزيعها

فىسيدنيميناءج!ريقعجسر.سيلىئي،ميئاء

جسورهاأشعهرمنويعدبأمشراليا،ويلزساوثنيومقاطعة

يبلغحيث؟العالمفيالباعالأحاديةالجسورأطولوأحد

مخترقايمتدوهوأمترأ،9421منيقربماالكليطوله

ميلسونز.نقطةإلىداوزنقطةمنمميدنىميناء

9بناؤهاستغرقوقدأم،329عامالجسر!ذاافتئ

أسترالى.دولارمليون02التقريبيةتكلفتهوللغت،سنوات

الذيالقوسيشكلهماهوالجسرهذامنالرئيسيوالقسم

ارتفاعهويبلغأمتارء.3طولهيبلغوالذي،وسطهفييقع

بهالمسموحيباإلارتفاعكماالبحر،سطحفوقمتراأ3

مترا،94الجسرجسمعرضويبلغمترا،25الجسرأسفل

ومسارين،السياراتلمرورمساراتثمانيةعلىويحتوي

منيقربماويعبره،للمشاةومسارينالحديديةللسكك

يومياسيارةألفمائة

،فريمانرالفالسيرالجسرلهذاالتصميماتبعملقام

تدعىإنجليزيةبناءلثعركةلدىاستشاري!ندسوهو

التصميمهذاع!ىوافقكما،كومبانيأندلونهحدورمان

أشرفالذيبرادفيلد.سي.جي.جىالاستراليالمهمدس
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ويلز.ساوثنيومقاطعةحكومةقبلمنتنفيذهعلىأيضا

منالجسرعلىالسربالممتدالطريقعلىاسمهأطلقوقد

.بعده

ويلزساوثنيومقاطعةحكومةقامتام088عاموفي

الشمالىالساحللربطالجسرلتصميمالمهندسبدعوة

بعدإلاالمشروعاسةدرتتمولمللميناء.الجنوبىبالساحل

لجنةمنتوصيةعلىبناءالدعوةهذهتوجيهمنسنوات01

وتمالجسر.هذالتنفيذالمشروعهذابراجعةقامتللتقصى

ويلز.ساوثنيومقاطعةبرلماناقتراعفيمرتينبنائهرفض

.ام229عامفيذلكوكانأخيراإقرارهتمولكن

سبتمبروفي،أم239عامالجسرهذافيالعملبدأ

وافتتح.الجنوبىبالجزءمنهالشماليالجزءربطتمأم039

وزراءرئيسبحضورام329عاممارس91فىالجسر

يقومأنوقبل.لانج.تي.جىويلزساوثنيومقاطعة

أليمينجناحأعضاءأحدقام،الشريطبقصالوزراءرئيس

،جروتديإدواردفرانسيسويدعىالجديد،للحرس

رئيعرقيامقبلالشريطقصإلىوالإسرأعجوادبامتطاء

نتيجةوتغريمهجروتدياعتقالتموقد،بقصهالوزراء

هذا.الشائنلعمله

أنشئالصينفيالموانئمننوعالمعاهدةميئاء

الأجنبية.والبلادالصينبينخاصةاتفاقياتبموجب

أساليبعدةالسنينمدىعلىالأجنبيةالقواتاستخدمت

الأساليبهذهومن،الصينفيتجاريةحقوقلاكتساب

فىمعينةصينيةبحريةموانئبفتحالصينيةالحكومةإقناع

بموأنئالمدنهذهعرفتوقد.الخارجيةالتجارةوجه

تمارسكانت،الأجنبيةالبلادمعالتجارةلأن،المعاهدة

الموأنئ.هذهحولمعاهدةأتفاقيةبموجب

معاهدةاتفاقيةفيالصيندخلتام،842سنةوفي

ألاتفاقيةهذهفتحتوقدبريطانيا.معبالموانئخاصة

يلي:مامنها،البريطانيةللتجارةصمينيةموانئخمسة

فوزهو3-)أموي(زيامن-2)كانتون(غوانغزهاو-أ

.شنغهاي5-ننغبو-4شو(-)فو

ومعاهداتاتفاقياتبعدفيماالصينعقدتوقد

وألمانيا،المتحدةالولاياتمنها،كثيرةأخرىمللادموأنئ

تمقدكانام،498مشةوبحلول.والمكسيكوروسيا

معظموكانت.الصينفىميناءمعاهدة06منأكثرعقد

بالضغطإماالصينعلىمفروضةبالموانئالخاصةالمعاهدات

أمتيازاتالمعاهداتمنحتوقد.بالحروبأوالخارجى

الأجانبأنالامتيازاتهذهمن.الأجنبيةالبلادإلىخاصة

يكونوألم،المعاهداتفيالامتيازاتمناستفادواالذين

الصينية.للقوانينخاض!ن

معارضةفيالصينبدأت،ام219سنةوفي

الأولى،العالميةالحربوبعد.بالموأنئالخاصةالمعاهدات

مأ929محنةوفى.الصينفىحقوقهاعنروسياتخلت

وقعتأم439سنةوفي.نفسهالشيءالمكسيكنعلت

عنفيهاتنازلتااتفاقياتالمتحدةوالولاياتبريطانيامنكل

فىيعدلمالأيامهذهوفي.الصينفيالخاصةحقوقهما

الموانئ.لاتفاقياتوجودأىالصين

غوانغزهاو.فوزهو،:أيضانظرا

بالولاياتمينيسوتاولايةمدنأكبرمدئايولمجى

والصناعةالمالمرأكزأكبروأحد،الأمريكيةالمتحدة

عدد.الأمريكىالأوسطالغربفىوالنقلالتجارة،

جامعةالمدينةتضم.نمسمة383/368!سكانها

الأمريكية.الجامعاتأضخممنواحدةوهيهـينيسوتا،

توأمهاغربىمينيسوتاشرقيجنوبفىمينابولشققع

.بوللمسانينةكلفى

تعنيالتيمينيهاليونانيةالكلمةمنالمدينةأسماشتق

الطبيعيةالبحيرأتمنألاسمهذأالمدينةاكتسبتوقدكلاء.

تشتهرلذاحدودها.دأخلتقعالتيوالعشرينالإثنتينا

.البحيراتمدينةباسمينةأإلى

،العطلاتعاعممةتسميةمينابوليسعلىأطلقتوقد

مينيسوتا.شمالىفيالبحيراتلمنطقةمدخلاتعدنهالا

،عامكلمنيوليوفيالمائيةالألعابمهرجانالمدينةوبممنظم

التنكريةوالحفلاتالكنو،سباقاتيتضمنو!!و

الماء.وباليهوالامشعراضات

من2أكم.بينها2،كما53مساحةتغو.ا!لدينة

إلىالمدينةالمسيسيبىنهريشطر.الداخليةالهحيرات

طحنمنطقةتحتلالنهر.غربأكبرهمايقع،شطرين

أفنيو.وسيدارأفنيوثيردجسريبينالنهرضفتياطجوب

علىالضخمةمينيسوتاجامعةحرممنالأكبرالجزءيؤلح

المسيسيبي.لنهرالشرقيةأدنحمفة

وتمتد2،كمأ000.2حوالىالحضريةالمنطقةتغطى

فيواحدةومقاطعةمينيسوتا،فيمقاطعاتتسع!س

كلهاتتمتعمحليامجتمعا761المدينةتضم.وسمكنسن

الذاقي.با-ر

الولاياتفيمينابوليسسكانمن%59نحوولد

أصولإلىالسكانعشرمنيقربماويرجع،اكحدة

منسكانافتضمالأخرىالرئيسيةالمجموعاتأما.ألمابر!ة

من%8السوديشكل.وإنجليزيةونرويجيةسويديةأصول

تضم.%2،ءنحوالحمرالهنودويشكل،ال!كان

للهنودالسكانيةالتجمعاتأضخممنوأحدامينابوليس

كافة.المتحدةالولاياتفيافىمر
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الضغينة،الكاملةمسرحيتهخلالمنوأيضعاوترنس،أ!كشاعاتاشيالعمالأرباعثلاثةحواليويعمل

تكتشفولم،.مق631عامفيمرةأاللأولمثلتالتىالعمالمنعدداوالتجزئةالجملةتجارةوتستخدم،الخدمية

.أم959عامحتىثانيةتوجدحيث،المدينةفيالأخرىالمرافقمنأيمنأكثر

مسرحياتهوتناولتأثينا،فيوعاشميناندرولدلبنكالرئيسيالمقرمينابوأجسوتضم.الرئيسيةمراكزها

فيالعاطفيةبالشؤونتعلقتفكاهيةصوراال!صميدية.ولايات!متيخدمأسذياالتاسعالفيدراليالاحتياطي

لحبكةرائعببناءميناندرويتميزالوسو.مجتمإلطقةالطاعةمراكضبينمتقدمةمرتبةمينابوليسوتحتل

لياضحجليوأسلوبلشخصمإتهادقيقواختيارالروايةوتشمل.اللحومومعالجةالحبوبوطحنالتجارية

طيبةعبراتعطيفرواياته،الإنسانيةلنزعاتمتحمسةونظرة!داتإنتاجالأخصىالمهمةالاقتصحاديةالنشاطات

عنالترويحأساسابهاقصدلكنه،الإنسانيةالعلاقاتعن.الصناعيةوالآلاتالحاسوب

الجمهور.فيالدوفيبولسانمطارالطيرانخطوطتستخدم

جزيرةبينيقعمينايمضيقمصيتي.مدئا!،الحديديةلل!صكخطو!ا!ستةالمدينةوتخدممينابوليص،
شماليجوينيد،وشاطئالايرلنديأجحراجم!ألجليزيمحطةالركابقطاراتتستخدمكما،للشحنالخصصة

-خلالوتمرجسرا،عشرونالمسيسيبينهريعبر.لولسان

منبت!،!5!اليطولهجوينيد.انظر:ويلز.!طربطصر!انطرلمجمانبينهامن،رففىقعدةيةالملى

خمسمةإالىلعرض!مينابينلشمالتفاالمشرفىالغربيالجنو!.الولاياتبين

ء،...المعروفةالمنطقةفىويصطادونيزرعودالسوهنودكان

مفسىأكبرممنالشهالمعلقجسرمنهقريبابهملولمضيىمتراوهناك.أجلج!حمطاوالممصرالمكتشفوكاد.مينابوليسباسمالآن

تلفورد.توماسبناهالذيأهشهورا.ام068فيالمنطقةيزورأبيضرجلأولهينيبينلويس

انتونيسانحصمنالأمري!!االجيشأنشأأم981وفي

مينة.حنااظر:ضا.!،منالأربعينياتاصةفىبالمنطقةحاليا(سنيلينج)حصس

عشر.أضاسعاالقرن

منالطيورمنأنواعلعدةاسمالمينةطائر.شطا!،بالمضطقةمينمنالقادمونوالخحتمابونالمزارعوناستقر

قارةمنأخرىوأجزاءوبورماالهندتستوطنالزرزورشصيلةوحوقد،ام085وأم084بينالواقعةالفترةفي

اسيا.وغاباتهاللزراعةالصمالحةأراضيهالاتساععليهااختيارهم

اسممنةطائرحجميقاربالمألوفالمينةطائروحجماشلالاتأنذلكإلىأضف.الصلبةبالأخشابالغنية

أسفلاداكنوالعناجمطابمنأوافوتتدرج.ال!جيمالطاقةتوفركانتالمسيسيبينهرعلىالقرسةأنتونيسان

.الأخشابقطعوورشالغلاللمطاحنالم!وبةالمائية

المركزأصبحتقدمينابوليسكانتأم087وبحلول

مينيسوتا.فىالأخشابلصناعةالرئيسي

لينالطحينإنتاجفيالعالممينالوليستصدرتوقد

فيالثانيةالعالميةالحربانتهاح!وبعد.أم039وأم882

أجهزةتنتجالتيالمدنأهممنالمدينةأصبحت،أم459

أما.الزراعيةوالماكيناتالإأحخرونيةوالمعداتالحاسوب

وتجارةالتعليموخاصة،الخدميةالصكشاعاتفإن،اليوم

تستوعبحيث،الاقتصماديةأضشاطاتاأهمتعد،التجزئة

للمديخة.العاملةالقوةأرلاعثلاثة

مينيسوتا.:ايضاانظر

مسرحياكاتباكان.م(ق2؟19-34؟)2رميئائلى

مماأفضلنحوعلىالإسمارأصواتتقليديستصيعأالجبلياللينةطائرأنناغير،كوميديةمسرحية001منأكثركتبيونانيا

03ب!تالأرحواممط-الأسودالطائرهداطولوشراقحالبمعاء.تمعلهرواياتهمنأجزاءخلالمنإلاأعمالهلانعرف

سم.38وبلوضناروممانيالمسرحياناقتبسهالحبكاتهومواءمات
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ولهالصدر.وأعلىوالعنقالرأسعلىالأسودإلىالصدر

أنكما،جناحيهمنالأسفلالطرفعلىبيضاءبقعة

ناصعا.أصفرلوناورجليهلمنقاره

.والديدانوالحشراتالنباتاتالطائرهذاويقتات

كثيرطائروهو.المبانىشمقوقفيأعشاشهيبنيماوغالبا

ويشاهد.والمبانيالحدائقحولوجودهويكثرالضوضاء،

الناسأطلقوقدالأبقار.ظهورعلىويحطالدجاجبين

الهادئالمحيطجزرمنالعديدفيالبريةفيالمينةطائر

بكمياتالانالطائريوجدحيث،هاوايومنهاالمعتدلة

.ةفروا

المتكلمة،المينةبطيورأيضاتعرفالتي،الجبليةالمينةأما

منالكثيروتقلد.أليفةطيوراالاحيانبعضفيبهافيحتفظ

دإمكانهاأنكما،الإنصانأصوأتالمتكلمةالمينةطيور

والصهـفير.والغناءالتحدث

صبحتأ.(م9171-5361)ةركلزلماا،ملنثنو

عضرالرابعلويسللملكالثانيةالزوجةمينتنوالماركيزة

البيضاءالزرقابالألواناشتهرمييج،أسرةعهدإلىف-/.علىكبيرتأثيرلهاكانوقد.أم683عامفىفرنسا،ملك

و".المقلطلاءالوقبيىالرسما،ضقولةيعوساع.أم571عامالملكوظةحتىفرنساوعلىالملك

وكانبفرنسا.نيوامدينةفيمينتنوديالسيدةولدت

تلكفيمرةدلأولالصينالىالغرليونالتحارصلإنمامنأم652عامتزوجت.دوبينفرانسواالحقيقياسمها

..ا!!شةوسئا.يكبرهاوكانمشلولأ،شعاعراوكان،سكارونبول

لويسلأطفالمربيةكانت،أم066عامفىوفاتهوبعد

عندوتقع،الفلبينأرخبيلجزركبرىثانيةميدداظو.مونتسبانديمدامالخدمرئيسةبجانبالرابكشر،

للفلبين.الشرقيالجنوبيالعلرفمنأكثرويحترمهاأطفالهمربيةيحبلويسوأصبح

أعلىتضموهي2،كم063.49ميندأناومساحةتبلغزوجةرسميابهاالاعترافيتملمذلكوبعد.الخدمرئيسة

تعدأديبلغ.نشطةبرأكينمعظمهايشكلالتيالفلبينبربالمطلقا.للملك

كلها،الفلبينسكانخمسأيتقريبا،مليونا41الوسكانمدرسةمينتنوديمدأمأسست،الملكمنزواجهابعد

أقاليمأربعةمنالجزيرةوتتألف.المسلمينمنوء!ظمهموفاةبعدالسياسيةالحياةواعتزلتسير،سانتفىللبنات

والغربية.،والوسطى،والجنوبية،الشمالية:هيإدارية.ارو

افيالخصبأجوسانواديتضمبم.الشماليةمينداناو

فيالاقتصاديةالنشاطاتاهموتتمثل.ارراعيةراضي!أ!6ام368منميئالصينأسرةحكمت.أسرةميئج،

منالتعدينيعدكما.الأسماكوصيدواحدصاجةالىراعةالغزوينبينفيماالصينيالحكمفترةوهى،أم446إلى

بالحديدغنيةمستودعاتتوجدحيث،المهمةاكشماطماتمانشو.أسرةوتبعتهالمغولإمبرأطوريةسبقتهفقد،الأجنبيين

نورقي.ودلسوريجافيوا!نيكلالمدنيةكالخدمة،التقليديةالمؤسساتمينجحكامواستعاد

منالس!صانمنمتنوعةتشكيلةتضم.الجنوبيةمينداناوإلىالصينيةالسلطةوأمتدت.العملعنالمغولأوقفهاالتي

العالميةالحرببعدالكثيروننزحفقد.العالمأنحاءمضختلفريوكيو.وجزرآسياشرقىوجنوبوكوريامنغوليا

منالمنطقةهذهاتجاهفىجنوباام(-459أ)939الثانيةهذهكانتوقد،المشرقتعنىالصينيةمينجكلمة

لتصبحبسرعةدافاومدينةونمتوالفيساياز.لوزونجزرشعيدوقد.الفنونمجالفيوخاصة،مهمةالفترة

نباتوهو،القنبالمنتجاتوأهم.للأقليمالتجاريالمر.كزالمدينةمنطقةفيالإمبراطوريالقصرمينجمعماريو

والفوأ!،،والأسماكمانيلا،قنبصنعفيتخدميمىقائما.المبانيهذهمنالعديديزالوما.بكينفيالممنوعة

والخشب.والأرز،،الشاميةوالذرة،والماشية،واللكوالبرونزالخزفمنالأوأنىكذلكالفنانونصنع
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الأساطيرفيالمينطوروحش.و!ت!الميئطور،

الألمماطيرتقول.رجلوجسمثور،رأسلهوحشالإعريقية

الملكزوجة،وباسيفىلوربينجنسياتصالنتيجةوأررإنه

مينوسحبسوقد.مينوسانظر:.كريتملك،مينوس

معقدةممراتمنمبنىوهي،المتاهةداخلالمينطوروح!

مينوسوكان.منهاالفرارأحدأيعلىيستحيلومحيرة

أثينياتعذارىوسبعأثينيينفتيانسبعةسنةكليقدم

المينطورقتلمنالأثينيثيسيوسوتمكنللمينطور.قرابين

أريادنلهأعطتهخيطلاتباعالمتاهةمنوالفرار،النهايةفي

.مينوسابنة

كنوسوسفىالعشرينالقرنخلالحفرياتكشفت

ممراتتشبهمتعددةممراتذيقصرعن،كريتبجزيرة

المكتشفةالزشيةالصورأظهرتكما.الأسطوريةالمتاهة

المتواصلة.بالهجماتالثيرانترهقوألعاباثيرائاهناك

م(.0591-881)5ردرفيصرج،صتسايع:لهالفليما!،فيقمةأع!وهوميدالاو،!ينشطأبولماحانجبل

والموثوقالمرجعي!تالطبعلماءأحدكان،أمري!شطبيب

الدمفقرأمانمجملنضحىال!لحيدال!حم!!الكمدعلاأفيتصبالتيلاناوببحيرةتشتهر.الوسطىميداناو

ء.!هو.ءخيروحين.إيليجانخليجنحوشمالآالمتجهأجوسنهر

حميةبنظامالمرضىمعالجةعنداقلحثهواثب!.الخبيثأبرصيستينابمم!ارىاشلالاتيكونالمنحدر،عبرالنهر

اكتساتعوفهلالطعع!إلدموكاالىلكباأرها!!بهبيرآالدرا!يحويمحاصيلوتتمثلالبلاد.فيال!رومائيةالطاقةمصادر

-.ء"مص-والذرةوالفواكهوالبنوالكاكاوالقنبفىالأسا!ميةالإقليم

الذيالمرضوهو،الدمفقرلمرضىجديدعصربدايةهذا

ءوالارز.والخشبالشامية

!حط.صضادومان!الجزرهذهوتتكونسولو.أرخبيلتضم.الغربيةمينداناو

عام.ميرفيو.بو،ويبل.هـ.جوزميلاهمينوتفازالأ!ارامنملسلةأطرافهامنتحدهمابركانيةقمممن

تلقىكما.البحثهذاعنأططبفيبلبجانرةأم349ال!سماكوصيداج!الحصفىاسسكانمعظمويعمل.الجيرية

محتكتلنداأدرنبربطهو9جائز-مياميرليةم!كولرمعهمرعالكح!ت9.2ابورنيو.منبالقربالغربيةوتممينداناو.واشراعةوالتعدين

عاملندنفيللأطباءالملكيةالكليةوميداليةأم،039عامدافاو.أيضا:ان!

كما.واضطراباتهالدمعنمقالاتعدةوكتب.أم33!سكانهاعدديبلغالبيضاء.روسياعاصمةميئسك

كتبهالذيمؤلفاتهأحدوكانالغذاءنقصعنأيضاكتبوعلىموسكو،نهرعلىالمديخةتقع.نسمة424.1).00

الأمراضفيسيولوجيةهوم3691فىكا!لوليمامعانظر:.ببولنداوارسوإلىالمؤديالحديديةالسككطريق

.الدمفقرلأمراضالسريريوالوصف.البيضاءروسيا

ماساشموسيتس،بولايةبوسطنفيمينوتولدوالالات،الكرياتمحاملمينسكفيالمصمانعتنتج

جامعةمنالطبفىالجامعيةدرجتهعلىوحصلوالشاحناتالراديو،وأجهزةالحفر،وآلات،المكتبية

البحوثوإجراءبالتدريسوقام.أم219عامهارفاردسابقةالبيوتالأخرىالمنتجاتتشما!كما.والجرارات

.ام519وأم419عامم!بينهوبكنزجونزجامعةفي.والأثاثالتجهيز،

الحربأثناءمتعاقداجراحاالأمريكيالجيحقمعوخدمالطبيةوالمدارسالبيضاح!روسياجامعةمقرهيمينسك

وعول.أم189وام519عاميبينما،الاولىالعالميةالأوبرااومسرح،الدوأسةومتحف،العلوموأكاديمية،والتقنية

لختبرومديرا،الطبيةهارفاردبمدرسةللطبأستاذاأيضاالحربخلالبالغةأضراراالمدينةتكبدتوقد.والباليه

عاميبينالفترةخلالبوسطنفىالتذكاريثورندايكبعدتوسعتأنهاإلاأم(،ا-459)939الثانيةالعالمية

.أم489وام289.جديدةوبيوتمصانعبإنشاءالحرب
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منكثيركتبوقد.المينويتمومميقىتسمىللرقصةعلىت!أيرلندا.بجمهوريةكلديرفىمدينةصى

عشرالثامنوالقرنعشرالسابعالقرنأوأخرفيالمؤلفينبهاتشتهرالتىالمعالمأهمومن،دبلنكربيكم23مسافة

ولرقصات،الموسيقيةللفرقالمينويتمومميقىالميلاديينالملتقىباتريكسانتكليةتعدإذ،والكليةالقلعةمينوث

أيضا.والأوبراتالباليهتعدأنهاكما،الكاثوليكالرومالقساوسةلتخريجالدولى

تستغرقأساسيةخطوأتوحدةالمينويترقصةتشملعامالكليةأنشئتإذ،القوميةأيرلندالجامعةالمؤسسة

إيقاعتنوعوقدالواحد.الإيقاعمنموسيقىميزانحدقيرخلالبنيتالتيمينوثقلعةمنماتبقىأما.أم597

هذهفيالرأقصانيتحرك.الطويلتاريخهاعبرالرقصةوعدةضخمحصنفهو،الميلاديعشرالثالثالقرن

منهاواحديشكل،الأشكالمنسلسلةخلالالرقصة.أبرأج

الاخرللىهماايتحاشمكاليينفقملا،تلاأنئأنبعهملىأقليرمثسبكااتة!يالتىالبليارمجموعةجزركبرياتثانيةميدورعا

سلسلةحركةعلىالراقصونويحافظحولهيدورااأالبليار،انظر:.الشرقياسبانياسعاحلقبالةالمتو!مطالبحر

هـجزر.

علىبالمحافظةالالتزاممعوألانخفاض،الارتفاع*خعاقبة2-

منتصبة.أجسادهممنا!حدويئاء.الأاصالطسكانهاوعدد،ع968مينور!مساحهتبدع

بر.هناكالحديدمنكمياتتعدينويتم.نسمة.00057

مأ067عامحواليمرةلاولالمينويترقصةشاعتوالزيتونوالعنبوالقنبالحبوبالزراعيةمحاصيلهاأهم

شعلمهاسهلعسرعملية"لرلمينوفرنسمارلوقصمةملكماوصتحدأوالمنسوجاتالمعدنيةالمنتجاتالجزيرةوتصنع.والفواكه

الميناء.أيضاوهي،ماهونمدنهاأهموالنبيذ.والصابون

تلكانتشرتماوسرعان،بالكتبالتوضيحيةأرسمومأوفرنساإنجلتراامشولتأسبانيا.إلىمينوركاملكيةتعود

.الأخرىالأوروبيةالبلاطاتفيا!هـقصةد!سبانياإنجلترأعنهاتنازلتثم،مراتعدةالجزيرةعلى

..ام208أميانمعاهدةبمقتضى

القديمة.الرومانيةالاساطيرفيألالهةأهمإحدىمدئيرلمحا

بعضوتحكي.الآلهةكبيرلجوبيترالمدللةالطفلةدصانتاللأساطيرفيكريتلجزيرةملكاكانمددوس

ومرتديةالنموكاملةجوبيترجبينمنولدتأنهاساطيرأ!ببناءديدالوسالماهروالخترعللصانعأمراأصدر.الإغريقية

الإغريقية.أفيالإلاهةمثلعذراءإلاهةومينيرظ.ال-روعوام.المحيرةالمعقدةالممراتمنشبكةطنتاقياللتاهة،

الوظائف؟منمتنوعةمجموعةتؤديميبيرفاكانتفتحالمينطور.باسميعرفداخلها،وحمقبحبسمينوس

وخاصة،أليدويةالصناعةفيللمهارةالاصلفىفرمزتالأثينيينوأجبرأثينا،فيهابما،اليونانبلادمعظممينوس

رمزاصارت3،والنسيج!لغزلبفءالمرتبطةتلاثفاصالةصاتفيقيتوسبعفينسبعةلإر!على

إلاهةباعتبارهابتدفيماالىومانعبدهاوف.التامةلل!!ارةأ!ر،!يمس!كلالنهايةوفيللمينطور.قرابينمنتظمة

طائرلأنهاللحكمةرمزاالبومةاعتبرتوقد.اطمممةابنةأريادنمعوالفرارالمينطورقتلمن،المقصودينالضحايا

!يرفا..مينوس

فيالعقليةالقوىإلاهةأنهاعلىمينر!ارومانعبدوأررا!نثيسيوسلمحمطعدشهديدالوسبحبسمينوسقام

قوىعلىتنطويالحربأنيؤمنونضاىفقد،اطصبصسوطار!.الوبمنتمكنديدالوسلكنافىار،على

ترتديوهىالفنانينمعظموصورهاجدا،عاليةذهـورل!!ىووفقا.صقلةفيأخيراعليهوعثرديدالوس!،

إيجس.يسمىسحريادرعاتحملوكانت.والخوذةالدرعدأخللجصفالملكقتلمنديدالوستمكن،الروايات

.الدرعأثينا،أيضا:انظرهـار،موشهوبعد.خاصةبطريقة!ركبحمام!ض

.تقولكماالجحيمفيقاضيينرادمانثوسوأخوهمينوس

منالامريكيالاوسطالغربولاياتبرىميليسوظ.الأسطورة

الزراعيةاللعإظجصافيأهممنوتتدالمسا!.!ث؟ديدالوس؟وحشالمينطور،بمثيسيوس:أيضاانو

كبيرةاهميةوالتجارةالماليشكلكماوا،صنعة،.ها!يس

الواقعتانومينابوليسبولسانمدينتاتشكللاوشصادها.

الأوسطالغربفىرئيسيةحضريئمنطقةمينيسوتافيرسميةرقصةكانتالمينويترقصلأ.الميئويت،

فهيالمدنأكبرأما،بولسانالولايةوعاصمة،الاهـريكيعشر،السابعالقرنأواخرفىالأوروبيةالبلاطاتفىشائعة

مينابوليس.المصاحبةالموسيقىكانتكماعشر.الثامنالقرنوفى
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عبرالجليديةالجبالتحركت،الحليديالعصرفي

معظمفيالممتدةالسهولطريقهافيوشكلتمينيسوتا،

شكلتهاالتيال!حواضالأفاوامتلأت.الول!يةأجزاء

منأكثرالولايةتضممحيثبالماء.الجليديةالجبال

أكثر.أوهكتارات4مساحتهالغطي،بحيرة000/51

النصفمعظمعبرالمرتفعةسوبيريورمنطقةتمتد

وعورةالولايةأجزاءأكتروتضما.مينيسوتامنالشمالي

خاممستودعاتمنال!كبرالكمعلىتحتويكما،وعزلة

جنوبيمنكبيراجزءادرلفتيانجسهولوتغطيالحديد.

حماالبلاد.فيالزراعيةالاراضيأغخىوتضممينيسوتا،

منالغريالجنوبيالركنفىتي!!دايسيكتيدلمعهولتقع

للزراعة.مثاليةالقليلةالمسطحةأجزاؤهاوتعد،الولاية

طرفهاويكاد،الشرقيالجنوليالركندريفتلزمسطقةتغطي

عميقةشودياناالجداولشقتمنبسطا.يكونالجنوبي

المنطقة.منالشرقيالجزء

الاقتصاديالإظحمنثبرالأبالنصيبالتصسيعيتمتع

الصناعاتمنالحاسوبأجهزةإنتاجفيعد.مينيسوتافي

الصخاعاتأهمأطحومامعالجةصاعةتعتبركما،الرائدة

الغذائية.

العمالمنأكبرنسبةوالتجزئةالجملةتجارتارتستخدم

،دولوثميناءويعتبر.بالولايةأخرىصناعةأيفيعما

جنوبيضم.الشحنمراكزوأبرز،النهريةالموانئأكبر

فيإنتاجاالزراعيةال!راضيأكثرمنبعضامينيسوتا

منتجاتبينالأولالمركزالحليبويحتل.المتحدةالولايات

مكانةفيالولايةترتيبويأتي،القيمةحيثمنالمزارع

الصوياوفولالشاميةللذرةالمنتجةأ!لاياتابينمتقدمة

لقمئه.وا

فيتعدينهيتمالذيالحديدخاممن%07حواليياتي

الأخشابأنواعوتأتيمينيسوتا،منالمتحدةالولايات

الكثيفة.مينيسوتاشمالغاباتمنالقيمة

إقليمإلىوصلواالذينالفرنسيونالفراءتحاركاد

تلكوطئواالذينالبيضأولأم066عامنحوميسيسوتا

الغاباتيقطنونالوقتذلكفيالسوهنودكانر،البقاع

هذهعلىالشيبواهنوداستولىثما،بالإقليمأصش!اليةا

القبيلتين.بينالعداواتواحتدمت،أنحاباتا

مختلفةفتراتفيالإقليممنمختلفةأجزاءوقعت

والأمريكية.والأسبانيةوالبريطانية،الفرنسيةالسيطرةتحت

تمتلكالمشحدةالولاياتكانتعشر،التاسعالقرنوبحلول

يعيش.بولسانمدينة

أهلنصفحوالي

سانمنطقةفيميحيسوتا

ديالحصريةبول

مينالوليس.
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لمبادلىاورةإلىالفارستوسلاتكانتماوغالبا.المقامموجزةحقائق

يستخدمهاالتيكتلك،إقطاعيةتعبيراتتستخدمالود.نسمة4لم.20387!:السكانتعداد

يعملالتيالإقطاعيةصاحبمنالعطفلاستجداءالخادم20كم/106218:المساحة

التوسلاتتلكعلىتستعصيالسيدةكمانتمماوىادة!ا.م513ينالرفيالحرارةمتوسط.م12يوديوفىالحرارةمتوسط:المناخ

المنالسعيدةتمقى"سطحفوقم83ارتفاعأقلم،107ةإيحلجلقمةأعلى:الارتفاع

..سوبيريور.لحيرةامتدادعلىالبحر

جنوبيفيومذاهبهالرفيعالحبشعرأشكالنشأت.بلوميجتون،دودوثبول،سانميمالوليس،:المدنأكبر

أعضاءتأثروقدألمانيا.إلىهناكمنوأنتشرتشنساا!ارير،،ا!ييايظم!،الذرةالأ!قار،لحم:الزراعية:المنتجاتأهم

فكرةجانبإلىالأدبيةالتقاليدمنبالعديدالمينيسينجر،الك!ربائيةالمعدات،الكيميائيةالمواد:الصناعيةالصويا،فول

والأد!أسهانيا،فيالصيالشعرومنها،الإقطاع،الىرفالمتجات،الآ!ت،الغذائيةالمعتجات،المعدنيةالمنتجات

..!الحديد.حام:التعدينية،المطبوعات

فىاللاتينيوالمنمعرلاوفيد،الحبفنمثلالكلامعيكيلأ

القرنفىمريمالعذرأءإحلالأسهمالوسو.أسصموراالمصبوغةالمياهتعمىالتيمريكيةاالهحديةالكلمات:الاسممصدر

ءالسماء.للون

منوهذه،المرأةمثاليةعلىالتركيزفيالميلاديعشرالثانيالكاريكاتير)كانجوفرالامريكيةالصلحفاةود!ية:الشهرةاسم

الرفيع.الحبشعرمنلكثيرالأساسيةالأفكارفيسلحفاةهيئةفىالفاسدينالحديديةالس!سكمنظ!يصور

كورينمرجر،ايستفانديتمارألمحموعةهذهروادومنتدمرالتىالحيواناتمنكثيربالولايةويعيث!أم(.857

ء..المحاصيل

وهنري!ق،هاوزنفونوفريلىريك،يكفيللىفونوهنريشأم88ما!11ولايةاعتبارهاتاردخ

ديرفونوفالترهاجيناو،فونورينمارمورينجن،ؤ!ن

وأوليريمقوتانهاوزر،،روينتالفونونيدهارتجلفايد،ق

ليخنشتاين.نفماا!ميوخ!جلسأسسأم948وفي.برمتهالإقليم

منبقرارولايةإلىتحولتالتىمينيسوتامنطقةالأمريكي

أنواعأحدعلىمينيماتامرضيطلق.صض،ميئيماظ!طىالصناعيالتطورسار.م8851عامالكونجرس

الزئبق.ميثيليسمىمركبيسببه،بالزئبقاكنسممام-186)الأمريميةالأهليةالحرببعدالولايةفيسريعة

ففي؟اليابانفيمينيماتاخليجمنالتسميةأخذتالآد!فاستقرعشر،التاسعالقرنأواخروفيأم(.865

الصناعيةالنفايةكانت،الشرينالقرنمنا-خمسينياتوفي.الولايةفىوالصويديينوالنرويجيينالألمانمن

أصابوقد.الخليجهذافيتلقىالزئبقميثيلعلىعتوية41مينجسوتا،منالحديدخاممندفعةأولشحنتمأم884

عرضمماوالمحارالأسماكمنهائلةكمياتالمركب!تاوهووتشستر،فىمايومستشفىتأسصأم988وفي

وقد.الموتوخوللتسممالأسماكهذهأكلواممنالابرهالى.العالمفيالطبيةالبحوثمرأكزأكبرمنواحد

منهم.07منأكثروماتشخص006منأكثرتأ*رمينيسوتافىالعملالجديدةالصناعاتمنالكثيربدأ

الحركةعنوالعجزالرعشةمينيماتامرضيسببوبدأت،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتفي

الجهازيدمرالزئبقميثيللأنوذلكالبصر،و!!دأنيحتويالذيالصوانيالصخرخامتطورالحديدصناعة

والكلى.الكبدجانبإلى،الر!مبيالمنطقةفيوالماءالهواءتلوثقضيةوأصبحتالحديد.على

منالسبعينياتفيالعراقفيشخص005ماتوقدمنوالثمانينياتالسبعينياتفيالبلادتؤرقبهاالمحيطة

الزئبق.ميثيلعلىيحتويخبزاتناولهمبعدالعشرينهـنالقم.المحضرينالقرن

أصلامخصصةالخبزهذافيالمستخدمةالبذورد!انتو.مينابوليسأيضا:انظر

التعفن.منلمنعهاالزئبقبميثيلمغطاةكانتحيث،للزراعةالألمانالحبشعراءمنمجموعةفىعضوميليسيلجر

الزئبق.ايضا:انظرعشرالثانيالقرنينبينالوأقعةالفترةفيازدهروأالذين

الصممبم)1!مراض(الأذن:انظر.مرضميئيير،أظمسر!أتونتفياوىالميلادكلتصاقيوالى

)الأمراض(..البلاطحفلاتفيالموسيقى

أعضاءتعبيروكان،الحبتعنيقديمةألمانيةكلمةميني

جزيرةأبرهي.وميررقةملورقةأيضاوتسمى!ورولالذيالبلاطمجتمعبرغجاتمحكوماالحبعنالجماعة

المتوسط،الأبيضالبحرغربىالبليارجزرمجموعةفيأعضاءصورهكماوالحب.عاليةقيمةالشكلأعطى

الشرقيالساحلعنكم051منقليلاأكثرتبعدوصبعاليةوسيدةالفارسبينمنهالميؤوسالحبهوالجماعة
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صا.لميورالحمويالساح!!علىطميعىميماغكالافييرا

حواليالجزيرةمساحةوتبلغلألمسبانيا.وتتبعلأسبانيا،

وبالما.نسمة511/534سحانهاوعدد2،كم3ءلأ..

فيها.الوحيدةالكبيرةالمدينةهى

نشاطاتهاوأهم.السياحمنكثيرميوركايزور

اللوز،مختجاتهاوتشمل.والسياحةالزراعةألاقتصادية

محاجربالجزيرةوتوجد.والبرتقال،والزيتون،والتين

.الصناعاتبعضجانبإلىوالرخامالجيريللحجر

شرقيلانغريههضبةمنالميوزنهرلججع.!اوور،

مرتفعاتعبربفيردونمروراشمالآوينسابفرنسا،

بلجيكا،عبرالشرقيالشمالصوبينسابثمأردينز،

لثمماليمنهوأضدا،إلىالنهرويدخل.وليغبنامورمرورا

لحرفيويصب،الغربيالشمالصوبينحرفثمليغ،

كم.529ميوزنهرطوليبلغ.روتردامجنوبي،الشمال

.الماسنهروهولندابلجيحامنكلفيالنهرهذاويسمى

طولعلىميوزنهرإلىملاحيةقنواتعدةتنضم

قناةمعالنهرهذاويرتبطفرنسا،فيتويلوقربمساره

التيألبرتقناةمعميوزنهريتصلليغوفي.راين-مارين

بقناةالنهريلتقيماستريختوعند.أنتويربصوبتتجه

جوليانا.

نيالتسعوالعلومالفنونإلاهاتاسمالميورات

الإغريقيةالأساطيروتذهب.والرومانيةالإغريقيةالأساطير

نموسين،والإلاهة،الآلهةملكزيوسالإلهبناتأنهنإلى

معين.علمأوفنعلىميوزةكلوتسيطر.الذاكرةإلاهة

،الغزلشعرميوزةوإيراتو،الملحميالشعرميوزةأجموبفكا

وثاليا،المأساةميوزةوملبومين،الغنائيالشعرميوزةويوتربة

علمميوزةويورانيا،التاريخميوزةوكليو،الملهاةميوزة
ميوزةوتيربسكرا،الدينيةالأغنيةاميوزةولولهمنيا،أغلكا

الرقص.

معأولمبياجبلفييشمنالميوزاتبأنالإعريقاعتقد

وجميلاتصغيراتمثلهلبقينوأنهنأبولو،الإلهقائدهن

كما-المستقبلعلىالاطلاعبوسعهنأنكماالأبد.إلى

منقلةإلأفعلهيستطجعلاأمروهو-الأساطيربذلكتزعم

الكآبةجلاءعلىالقدرةلهنأنكما.الآخرياتالإلاهات

المسرةتبعثرخيمةبأصواتالميوزاتوتمتازتماما.والحزن

الكتابوكان.جماعيةأغنياتيغنينماوغالبا،الخفسفي

نأقبلمنهنالإلهاميلتمسونالقدماءالإغريقوالفمانون

منهنواحدةأيمنالمساعدةطلبوئمكن.العم!!يبدأوا

علىتسيوواحدةكلأنمناشغمعلى،جميعهنمنأو

بها.خاصعليمأوفن

الرومانية،الأساطيرفيمهمادوراالميوزاتأدت

!لكجوبيتر،بأنالرومانويعتقدالإغرية!.منالمستمدة

.الميوزاتوالدهو،آلهتهم

الانيةمننوغالميوأجقخزف.حر!الميوليق،

لونالإكسابهاالقصدير،لأكسيدصقلهايتما،الفخارية

البيضاءالخلفيةعلىتصميماترسمويتماناعما.أبيض

إلىالأكاسيدهذهوتتحول.أخرىفلزيةأكاسيدبوساطة

)تقسيتهالفخارإحراقيتمعندماالخلفيةعلىمتنوعةألوان
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القصديربأكسيدتصقل،الإيطاليةالحزفيةالآليةسلوغاليوليقخزف

وآلية.زاهيةبتصميماتتزييمهاويتملاعما،أبيضلونالإكسابها

عشرالسابعالقردفيصعتدواءجرار(أعلاهالصورة)ليالميوليهت

.الميلادي

هىأمعبانيةجزيرةاسممنالميوليقاسمأخذوقدبالنار(.

وكانإيطاليا.إلىالخزفيةألانيةتصدركانتالتيميوركا

فيإيطالياإلىالميوليقتصمديربدأواقدالاسبانالخزافون

مراكزقامتثم.الميلاديعشرالخامصرالقرنأواسط

إيطاليا.أنحاءكلفيالخزفلإنتاج

الإيطاليالخزفلوصفميوليقكلمةتستخدم

أيضايصتخدماللفظولكنالقصدير.بأكسيدالمممقول

إنجلترأفيأساسايصنعكانوالذيباتقانالمشكلللخزف

الانيةهذهغالبيةأنغيرعشر.التاسعالقرنأوأسطمنذ

بطبقةصقلهايتم-الأصليالميوليقخلافعلى-الخزفية

منزينةوأكثرحجماأكبرتكونأنهاكما.الرصاصمن

.عامبشكلالأصليالميوليق

.فخار،فاينس؟الخزف:أيضاأنظر

الإلكترونيشبهالأوليةالجسميماتمننوعالميون

منلايتكونالأوليوالجسيمأكبر.كتلةذوولكنهكثيرا،

الجسيماتمنمجموعةإلىالميونوينتميأصغر.وحدات

أيضا.الإلكتروناتتضموالتي،اللبتوناتتسمىالأولية

ولكنهتماما،الإلكترونمثلسالبةشعحنةيحملوالميون

لذأ،مستقرةغيروالميونات.مرة702بحواليمنهأثقل

وأإلكتروناتلتكونتنقسمأو)تتفكك(تنحلفهي

أخف.أخرىجسيمات

منمنفصلتينمجموعتينبوساطةالميونأكتشف

كارلالأولىالمجموعةضمت.أم379عامفيالغلماء

بولايةالتقنيةمعهدمنندرمايرومميثأندرسون

وإدواردستريتجابزالثانيةالمجموعةوضمتكاليفورنيا،

حصلوقد.الأمريكيةهارفاردجامعةمنستيفنسون

بعضفيالمغنطيسيةالمجالاتعنمعلوماتعلىالعلماء

المواد.هذهفيالميوناتأنحلالبملاحظةالمواد

.الميزون؟لبتون،الإلكترون:أيضانظرأ

برفيوتليألمانيا،مدنكبرياتثالثةميوديح

الجزءفىميونيخوتقع.السكانتعدادحيثمنهامبورجأ

عددويبلغ،البافاريالسهلعلىألمانيامنالشرقيالجنوبي

نسمة.922.1لأ.26فيهااعسكان

.الرهبانمقرويعنيمونخينهولميونيخالألمانىالاسم

الثامنالقرنإلىيعودألاسمهذاإنالقديمةالرواياتتقول،

لديرمتقدفامركزايضمالموقعهذاكانعندماا.لميلادي

.الثريقيغرنسي

منانبثقالذيالنازيبالحزببعلاقتهاميونيختشتهر

كانت.أم919عامتأسصتصغيرةسياسيةكلجموعة

عامهتلرأدولفقادهاالتيالانقلابمحاولةموقعص!نيخ

علىللاممتيلاءثورةيقودأنحاولحيثأم،239

بمدينةالبيرةقاعاتإحدىفيكبيرأجتماعأثناءالسلطة

وإيطاليابريطانياوقعت.أدولفهتلر،انظر:هـيونئ.

نصتالتيميونيخاتفاقيةعلىأم389عاموألمانياوسنسا

انظر:لالمانيا.التشيكوسلوفاكىسدتنلاندإقليممنحىلى

ميونيخ.اقلاقية

الدأنوب.نهرنحوميونيخمخترقاإيسارنهريجري

منتصففىبناؤهتمالذي-الماكسيميليانيممبنىوليقع

ضفافعلى-البافاريللبرلمانكمقرعشرالتاس!عالةرن

ميونيخ.فيإيسارنهـر

فيبرنرممرمنأكم06منأقلبعدعلىميونيختقع

جعلوقدوالنمسا.إيطاليابينالحدودعلىالألبلصب

والجنوبية.الشماليةأوروبالالتقاءمكانامنهاالمدينةموقع

النشاطمرأكزأهممنميونيختعد.الصناعات

الإلكترونياتبها؟تشتهرالتىصناعاتهاومن،ألااستصادي

الموادوإنتاجوالنشر،والطباعةالأغذيةوء!ناعات

.والمنسوجات،البصريةوأتلأدوا،لالاتوا،ألىنيميائية

شهيرةميونيخكانت.الجعةبمصانعميونيختعرفكصا

.الملونالزجاجوإنتا!اليدويةبصكاعاتها

القصر،هماميونيخفيبناءينأهما!لهمة.المبانى

جميلةعامةومبانقصورتوجدولكن.الألمانيوا،شحف

أحدالألمانىالمتحفويعد.بالمدينةمكانكلفيأكأرى

معروضاتمنيحويهلماأجمعالعالمفيالمتاحفأش!ص

الضهيرةالولايةمكتبةوتضم.والعلمبالتكنولوجياخا،صمة

وقصف.قديمةمخطوطةألف5و.كتابمليونمنأكثم
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ميدادوهوالمردصا،ماريافى!مدارفييقعميويخمدينةمجلس

المدية.م!القديمالحرءفىكبير

إبانودمرألمانيا،متاحفأكبرأحدوهو،القوميالمتحف

ترميمهتموقدأم(.459-1)131الثانيةالعالميةالحرب

فتحوأعيد.الشاقالعملمنسنواتخم!بعدبالكامل

.أم639عامرسميةبصفةالمبنى

القصفجراءمنشهيرةمتاحفثلاثةكذلكدمرت

متحفوهي،الثانيةالعالميةالحربأثناءلهاحدثالذي

وقد.والغليبتوثيكالجديدالبيخاكوتيكوأسقديماالبيناكوتيك

ترميمهاواعيدالقديمةوالتماثيلاللوحاتبعضإنقاذتم

.الحرببعدوعرضحها

حواليميونيخفيماكسميليان-لودفيغجامعةتضم

كتابألف007حواليبهامكتبةوفيها،طالبألف25

ميونئمنإلىوانتقلت،أم471عامتأسيسهاتم

.أم826عاملاندشوت

عامميونيخالأسدهنريمماالدوقأسر.تاريخيةنبذة

منأسرةمقرالمدينةأصبحت،أم2ء5عاموفي.أم581

ميونيخالأسرةهذهحكمتولقد.ويتلزباختسمىأضبلاءا

عامالأولىالعالميةالحربنهايةحتىبافارياإقليماوباقي

نهايةوحتىام19!عاممنذميونتىوظلت.أم189

للنازية.معقلاام(459-1)939الثانيةأحالميةاالحرب

أثناءالمدينةمنكبيراجزءاالحلفاءقصفدمرزية.الظ:انض!إ

فيالقوميالمسرح

الآدامتعادميونيخ

بعدالأصليةاصورته

الحربأثاءتدميره

التانية.العالمية



ميونيخبناءأعيدالحربوبعد.الثانيةالعالميةالحرب

.التقليديمظهرهالاستعادة

!برفيميونيخأتفاقيةوقعتاثفاقيلأ.ميوئلخ،

بريطانياقبولعلىونصتبألمانيا،ميونيخفيأم389عام

تشيكوسلوفاكيا.أقاليمأحدبضمألمانياطلبوفرنسا

فيسدتنلاندبمنطقةتختصالاتفاقيةكانت

تشيكيوألف008يقطنهاكانالتيتشيكوسلوفاكيا

مساحةكانت.ألمانيأصلمنشمخص0002008.2

المراكزأغلبوتضم2كم)00528حواليالمنطقةهذه

والدفاعاتالعسكريةوالمراكزوالاتصالاتالصناعية

المعاهدةتضمنتتشيكوسلوفاكيا.فىالحيويةالطبيعية

بريطانياواعتبرتها،العدوانيةتوسعاتهابانهاءألمانيامنوعدأ

نقضتألمانياولكن.الحربلتجنبمحاولةوفرنسا

الثانيةالعالميةالحرببدايةنحوأوروباوجرتالاتفاقية

أم(.1-459)939

هتلر،أدولفالألمانيالديكتاتورادعى.النزاعخلفية

معمعاملاتهافيعادلةليعستتشيكوسلوفاكياحكومةأن

نأيجبأراضيهموأنسدتنلاند،إقليمفيالألمانالمقيمين

علىليستوليقوأتهأعدقدوكانألمانيا.منجزءأتكون

العسكرية.بالقوةالمنطقة

التوصلتشمبرلننيفيلبريطانياوزراءرئيسحاول

عامسعبتمبرفيمرتينهتلرفقابلمملمية،تسويةإلى

فيتشعمبرليناقترح.فشلتالمفاوضاتولكن،ام389

دالاديهإدواردالفرنسيالزعيميضممؤتمرعقدالأمرنهاية

571هيونيخ،اتفاقية

فىميونيخفيالمؤتمروعقد.مومعولينيبنيتوأ-الإيطالي

اتفاقيةتوقيععنهونتجأم389عامسبتمبرمن.2213،

نيخ.جمو5

سدتنلاند،إقليمبضملألمانياالمعاهدةهذهسمحت

منطقةاخرسدتنلاندتكونبأنهتلروعدالمقابل،في

لجنةتكوينألاتفاقيةتضمنتكماأوروبا.فيبهاليطالب

مناطقفىأنتخاباتوإقامةالاحتلالعلىللإشرأفدولية

تشيكوسلوفاكيالاستقلالمشتركوضمان،الأخرىأ!زاعا

ينفذلموالمجر.بولندأمنكلطلباتوتعديلتقليصهابلد

فىوضحوقدألاتفاقيةمنوالأخيرالأولالبندانإلالفعلب

وذكر،الحربأوروباستجنب،ميونيغاتفاقيةأنأجدايةا

و((بشرف"السلامأنهإنجلترافيالمهللةللجماهيرفشمبرلين

عصرنا".في"السلام

هتلىنكثالمؤتمر،أنعقادمنشهورعدةبعد.التبعات

علىبالاستيلاءالألمانيةالقواتوأمرو.عده

قدرةفيثقتهالسوفييتيالاتحادفقدتتعميكوسلوفاكيا.

ألمانيا،معاتفاقاوعقدالسلامحفظعلىوفرنسابريطانيا

تلتزمالنوفرنسابريطانياأنهتلراعتقد.الحربلفبخنب

سبتمبرفيعليهاهجومافشنبولندا،بحمايةقيمهدهما

علىالحربوفرنسابريطانياأعلنتعندئذ.أم939طم

الثانية.العالميةالحربوبدأتنياألى

ألامشرضاءلسياسةمثالآميونيخاتفاقيةأصبحت

الدولمعالاتفاقيةصارتميونيخعاتفاقيةوبعد.اخنازلوا

زالتومالمنعها.سبباوليمستللحربدعوةوأنيةال!!

.أخرىميونيختسمىالاتفاقياتهذهب!ش

!!!!
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